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Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
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ЗАКОН

за ратифициране на Изменение към Споразумението за предоставяне на консултантски
услуги за укрепване на конкурентоспособността на селското стопанство и изготвяне на
проектостратегии за устойчиво управление
в хидромелиоративния сектор и опазване
от вредното въздействие на водите между
Министерството на земеделието и храните
на Република България и Международната
банка за възстановяване и развитие от 20 март
2014 г., подписано на 24 юли 2015 г.
Член единствен. Ратифицира Изменение
към Споразу мението за предоставяне на
консултантски услуги за укрепване на конкурентоспособността на селското стопанство и
изготвяне на проектостратегии за устойчиво
управление в хидромелиоративния сектор и
опазване от вредното въздействие на водите
меж ду Министерството на земеделието и
храните на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
от 20 март 2014 г., подписано на 24 юли 2015 г.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила
от деня на обнародването му в „Държавен
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Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
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УКАЗ № 232
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за акцизите и данъчните складове, приет от
ХLIIІ Народно събрание на 12 ноември 2015 г.
Издаден в София на 24 ноември 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 91
от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34,
63, 80, 81, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 53, 108
и 109 от 2007 г., бр. 36 и 106 от 2008 г., бр. 6,
24, 44 и 95 от 2009 г., бр. 55 и 94 от 2010 г.,
бр. 19, 35, 82 и 99 от 2011 г., бр. 29, 54 и 94 от
2012 г., бр. 15, 101 и 109 от 2013 г., бр. 1 и 105
от 2014 г. и бр. 30 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Директорът на Агенция „Митници“ издава задължителни указания за длъжностните
лица в структурата на агенцията за единно
прилагане на акцизното законодателство в
рамките на функциите и правомощията на
агенцията по този закон след предварително
получаване на становище от министъра на
финансите.
(3) Задължителни указания по ал. 2 може
да се издават и от министъра на финансите.“
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 3 се отменя.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Данъчнозадължени лица са и лицата
извън случаите по ал. 1, когато са произвели
или са участвали в производството на акцизни
стоки, държат или са участвали в държането
на акцизни стоки, разпореждат се или са се
разпоредили с акцизни стоки, за които не е
бил заплатен акциз или акцизът е бил за
платен частично.“
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3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. „Лицензиран складодържател“ е лице,
което в съответствие с разпоредбите на този
закон е получило лиценз да произвежда и/
или складира, да получава и изпраща акцизни
стоки под режим отложено плащане на акциз.“
2. Точка 8 се изменя така:
„8. „Специализиран малък обект за дестилиране“ е обект, който отговаря едновременно
на следните условия:
а) е правно и икономически независим
от който и да е друг обект за дестилиране и
не осъществява дейността си по предоставен
лиценз;
б) е с обща вместимост на съдовете до
500 литра включително, в който се произвежда
етилов алкохол (ракия) от грозде и плодове – собствено производство на физически
лица, за тяхно лично и семейно потребление
до 30 литра етилов алкохол (ракия) годишно
на семейство.“
3. В т. 14 думите „едноличен търговец
или юридическо“ се заличават и след думата
„продукти“ се добавя „или денатуриран по
специален метод етилов алкохол“.
4. Създава се т. 23а:
„23а. „Етери, произведени от биоетанол“:
кислородсъдържащи съединения (етил-третичен-бутил-етер или ЕТБЕ), произведени на
базата на биоетанол, при което обменният
процент био-ЕТБЕ, изчислен като биогориво, е
47, биодиметилетер: диметилетер, произведен
от биомаса, предназначен за употреба като
биогориво, и био-метил-третичен-бутил-етер:
гориво, произведено на базата на биометанол,
при което обемният процент био-метил-третичен-бутил-етер, изчислен като биогориво,
е 36, предназначени за използване чисти или
в смеси с гориво за бензинови двигатели.“
5. Точка 37 се изменя така:
„37. „Енергиен продукт за отопление“ е продукт, участващ в процес, свързан с отделянето
на топлина, която се използва непосредствено
или чрез преносна среда. Енергийният продукт
за отопление включва всички случаи, когато
енергийни продукти се изгарят и получената
топлина се използва, с изключение:
а) за цели, различни от тези по т. 10 и 33а;
б) за цели, различни от моторно гориво
или гориво за отопление.“
6. Създава се т. 38а:
„38а. „Правно и икономически независим
специализиран малък обект за дестилиране“
е лице по чл. 57, ал. 1, което не е свързано
лице с лице, което е производител на етилов
алкохол (ракия).“
7. Създават се т. 58, 59 и 60:
„58. „Енергия от възобновяеми източници“
е енергията от възобновяеми неизкопаеми
източници: вятърна, слънчева енергия, енер-
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гия, съхранявана под формата на топлина в
атмосферния въздух – аеротермална енергия,
енергия, съхранявана под формата на топлина
под повърхността на твърдата почва – гео
т ерма лна енерг и я, енерг и я, съх ран явана
под формата на топлина в повърхностните
води – х и д ро т ерма лна енерг и я, океанска
енергия, водноелектрическа енергия, биомаса,
газ от възобновяеми източници, сметищен
газ и газ от пречиствателни инсталации за
отпадни води.
59. „Мажоритарен съдружник или акци
онер“ е лице, което притежава повече от
33 на сто от дяловете, съответно от акциите
на дружеството.
60. „Неуредени публични задължения“ са
установените изискуеми задължения на лицето, с изключение на обезпечените в пълен
размер, разсрочените и отсрочените задължения, събирани от митническите органи.“
§ 4. В чл. 12, ал. 4 т. 3 се изменя така:
„3. се влагат при промишлена обработка
на тютюн или в производство на тютюневи
изделия;“.
§ 5. В чл. 20, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 6 думите „при предстоящо прекратяване действието на лиценза за управление на
данъчния склад, от който стоките се извеждат“
и запетаята след тях се заличават.
2. Tочка 8 се изменя така:
„8. установяването на липси на стоки, за
които се дължи акциз, включително липси на
въглища, кокс, електрическа енергия, природен газ или биогаз, установени при лицата по
чл. 57а, ал. 1, т. 1, 2, 3, 3а, 3б, 5 и 6;“.
3. Точка 17 се изменя така:
„17. продажбата на електрическа енергия, природен газ или биогаз на потребители
на електрическа енергия, природен газ или
биогаз за битови и стопански нужди, както и
продажбата на природен газ или биогаз като
моторно гориво, с изключение на продажбите
на лица, регистрирани по чл. 57а, ал. 1, т. 2,
3, 3а, 5 и 6;“.
4. Точка 18 се изменя така:
„18. потреблението на електрическа енергия, природен газ или биогаз от лицата по
чл. 57а, ал. 1, т. 3, 3б, 5 и 6 за свои собствени
нужди, с изключение на случаите на потреблението на електрическа енергия за производство или поддържане на производство на
електрическа енергия;“.
5. В т. 19 след думата „продукти“ се добавя
„или денатуриран по специален метод етилов
алкохол“.
§ 6. В чл. 22 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Освобождава се от облагане с акциз
денатуриран по специален метод етилов алкохол, който се влага в производството на
крайни продукти, които не са за човешка
консумация.“
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2. В ал. 6 думите „ал. 2 – 5“ се заменят с
„ал. 3 – 5“ и думите „ал. 2, 3 и 5“ се заменят
с „ал. 3 и 5“.
§ 7. В чл. 24, ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. с кодове по КН 2710 11 21, 2710 11 25,
2710 19 29, 2710 19 71 до 2710 19 93 и 2710 19
99 – в опаковки по смисъла на Закона за защита на потребителите до 5 литра;“.
§ 8. В чл. 24а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „Освобождаването
от облагане с акциз“ се добавя „по чл. 22,
ал. 2, както и освобождаването от облагане
с акциз“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За всеки обект, където ще се получават
и използват денатуриран по специален метод
етилов алкохол или енергийни продукти от
освободен от акциз краен потребител, се издава отделно удостоверение за освободен от
акциз краен потребител.“
3. В ал. 3:
а) в т. 6 след думата „използват“ се добавя
„денатурираният по специален метод етилов
алкохол или“;
б) създава се т. 7:
„7. притежава лиценз, разрешение или
регистрация за осъществяване на дейността,
когато това се изисква по закон.“
4. В ал. 4 след думата „използват“ се добавя
„денатурираният по специален метод етилов
алкохол или“.
5. В ал. 5:
а) в т. 2 след думата „използват“ се добавя
„денатурираният по специален метод етилов
алкохол или“;
б) в т. 3 след думата „използват“ се добавя
„денатурираният по специален метод етилов
алкохол по чл. 22, ал. 2 или“;
в) точка 4 се изменя така:
„4. денатурираният по специален метод
етилов алкохол или енергийните продукти,
които ще се използват от крайния потребител – търговско наименование и код по КН;“
г) точка 5 се изменя така:
„5. годишните прогнозни количества за
денатуриран по специален метод етилов алкохол или за енергийни продукти, които ще се
получават и използват – по видове дейности,
а за енергийни продукти – и по видове енергийни продукти;“
д) в т. 6 след думата „дейности“ се поставя
запетая и думите „и видове енергийни продукти“ се заменят с „а за енергийни продукти – и
по видове енергийни продукти“;
е) в т. 8 след думата „получаваните“ се
добавя „денату риран по специален метод
етилов алкохол или“;
ж) създава се т. 10:
„10. годишни прогнозни количества на
произвежданите стоки по предназначение – за
реализация на територията на страната, за
износ или за друга държава членка.“
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6. В ал. 6:
а) в т. 10 след думата „използват“ се добавя
„денатурирания по специален метод етилов
алкохол или“;
б) в т. 11 накрая се добавя „като в случаите
на комбинирано производство на топлинна и
електрическа енергия разходните норми трябва
да включват поотделно данни за количеството на енергийните продукти, използвани за
производство на топлинна енергия, и количеството на енергийните продукти, използвани
за производство на електрическа енергия“.
7. Създава се нова ал. 7:
„(7) Удостоверение за освободен от акциз
краен потребител не се издава на лице, чиито собственици, управители, прокуристи,
мажоритарни съдружници или акционери
са или са били към момента на възникване
на задълженията собственици, прокуристи,
мажоритарни съдружници или акционери,
членове на органи за управление или контрол
на лица с неуредени публични задължения,
събирани от митническите органи.“
8. Досегашната ал. 7 става ал. 8.
§ 9. В чл. 24б се правят следните допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 след думата „използват“ се
добавя „денатурирания по специален метод
етилов алкохол или“.
2. В ал. 3 се създава изречение второ:
„Когато при проверката се установи наличие
на обстоятелство по чл. 24а, ал. 7, лицето се
уведомява в 14-дневен срок от получаването
на уведомлението да представи обезпечение
в размер, не по-малък от размера на непогасеното публично задължение.“
§ 10. В чл. 24в, ал. 3 накрая се добавя „като
проверка на място се извършва по преценка,
когато промяната е свързана с обстоятелства,
вписани в търговския регистър“.
§ 11. В чл. 24г, ал. 1 думите „Централното
митническо управление на“ се заличават.
§ 12. В чл. 24д се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „енергийни продукти“ се
заменят с „акцизни стоки“ и думите „енергийните продукти“ се заменят със „стоките“.
2. В ал. 2 думите „енергийни продукти“ се
заменят с „акцизни стоки“.
3. Създава се ал. 4:
„(4) Освободен от акциз краен потребител,
който е използвал денатуриран по специален
метод етилов алкохол за цели, различни
от посочените в издаденото удостоверение,
за п ла ща размера на а к ц иза, д ъ л ж и м за
етилов алкохол, по ставката, определена в
чл. 31, ал. 1.“
§ 13. В чл. 24е, ал. 1, т. 4 се правят следните допълнения:
1. В буква „а“ след думите „чл. 24а, ал. 3“
се добавя „и 7“.
2. Създават се букви „в“ и „г“:
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„в) когато лицето е представило неверни
данни, които са послужили за издаване на
удостоверението за освободен от акциз краен
потребител;
г) когато лицето престане да отговаря на
условията за освобождаване от облагане с акциз по чл. 22, ал. 2 или чл. 24, ал. 2, т. 1 – 5.“
§ 14. В чл. 24ж се правят следните изменения:
1. В ал. 5 думата „тримесечен“ се заменя
с „двумесечен“.
2. В ал. 7 думите „14-дневен“ се заменят
със „7-дневен“.
§ 15. В чл. 25, ал. 1, т. 1 думите „чл. 27,
ал. 7 и 8“ се заменят с „чл. 64, ал. 21 и 22“.
§ 16. В чл. 27 се правят следните изменения:
1. В ал. 4 изречение първо се изменя така:
„Решението или отказът по ал. 3 или по ал. 13
може да се обжалва в 14-дневен срок пред
директора на Агенция „Митници“, който се
произнася в 45-дневен срок от датата на получаването на жалбата.“
2. В ал. 5 думите „14-дневен“ се заменят
със „7-дневен“.
3. Алинеи 6, 7, 8 и 12 се отменят.
§ 17. В чл. 27а ал. 2 се отменя.
§ 18. В чл. 28 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
в т. 8 след думите „природния газ“ се поставя запетая и се добавя „втечнения биогаз и
биогаз в газообразно състояние“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) При използване на енергийни продукти
за осъществяване на комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия
данъчната основа по ал. 1 за произведената
топлинна енергия се определя върху 30 на
сто от общото количество на използваните
енергийни продукти за комбинираното производство на топлинна и електрическа енергия.“
§ 19. Създава се чл. 28а:
„Чл. 28а. За целите на прилагане на чл. 28,
ал. 2 освободените от акциз крайни потребители предоставят на компетентното митническо учреждение в срока за подаване на
рекапитулативната декларация по чл. 87а, ал. 1
ежемесечен отчет за използваните енергийни
продукти по ред, начин и във формат, определени в правилника за прилагане на закона.“
§ 20. В чл. 32 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 3 числото „645“ се заменя с „646“;
б) в т. 4 числото „645“ се заменя с „646“;
в) точки 8 и 9 се отменят;
г) в т. 10 числото „645“ се заменя с „646“;
д) създава се т. 11:
„11. за биогаз с код по КН 2711 19 и 2711
29 – 0 лв. за 1 гигаджаул.“
2. В ал. 8 числото „645“ се заменя с „646“, а
след думата „литра“ се добавя „или 1000 кг в
зависимост от определената данъчна основа“.
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§ 21. В чл. 33 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „50 лв.“ се заменят с
„646 лв.“;
б) в т. 2 думите „50 лв.“ се заменят с
„400 лв.“;
в) в т. 3 думите „50 лв.“ се заменят с
„646 лв.“;
г) създава се т. 8:
„8. за биогаз с код по КН 2711 19 и 2711
29 – 0 лв. за 1 гигаджаул.“
2. В ал. 3 думите „т. 1 – 4“ се заменят с
„т. 2 и 4“.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Ставките по ал. 1, т. 2 и 4 се прилагат,
при условие че лицето, което е освободило
акцизните стоки за потребление, разполага с
документа по ал. 3, заверен от лицето, което
ще използва стоките за съответното предназначение, с изключение на втечнения нефтен
газ (LPG) в бутилки за отопление, извеждани
от данъчен склад.“
4. В ал. 5 думите „ставката по ал. 1“ се
заменят със „ставките по ал. 1, т. 2 и 4“.
§ 22. В чл. 34 ал. 1 се изменя така:
„(1) За целите на прилагане на чл. 24, ал. 1,
т. 1, ал. 2, т. 1 – 5 и чл. 26, ал. 2 газьол с кодове
по КН от 2710 19 41 до 2710 19 49 и керосин с код по
КН 2710 19 25 0 се маркират при условия и по
ред, определени в правилника за прилагане
на закона.“
§ 23. В чл. 39 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Акцизната ставка за цигарите е, както
следва:
1. на специфичния акциз – 70 лв. на 1000
къса;
2. на пропорционалния акциз:
а) 38 на сто от прода ж ната цена – от
1 януари 2016 г.;
б) 40 на сто от прода ж ната цена – от
1 януари 2017 г.;
в) 42 на сто от прода ж ната цена – от
1 януари 2018 г.“
2. В ал. 2, т. 2 думата „осем“ се заменя
със „седем“.
§ 24. Член 39а се отменя.
§ 25. В чл. 43 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „чл. 3, т. 4 и 6“ се заменят
с „чл. 3, ал. 1, т. 4 и 6“;
б) т. 2 думите „т. 1, 2 и 3“ се заменят с
„т. 1 – 3б, 5 и 6“ и думите „чл. 84, ал. 8“ се
заменят с „чл. 84, ал. 8, 20 и 21“.
2. Създават се ал. 6 и 7:
„(6) Извън случаите по ал. 3 данъчният
период за лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 5 е едногодишен и съвпада с календарна година.
(7) Първият данъчния период за лицата по
чл. 57а, ал. 1, т. 5 обхваща времето от датата на
връчване на удостоверението за регистрация по

С Т Р.

6

ДЪРЖАВЕН

този закон до последния ден на календарната
година, а последният данъчен период обхваща
времето от началото на календарната година
до датата на съобщаване на решението за
прекратяване на регистрацията.“
§ 26. В чл. 47 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 накрая се добавя „с изключение
на лицата, които ск ладират, полу чават и
изпращат само тихи и шумящи вина и/или
други ферментирали напитки“;
б) в т. 7 след думата „помещения“ се добавя
„и/или площи“;
в) в т. 8 след думите „акцизни стоки“ се
поставя запетая, добавя се „включително по
вложители, идентифицирани с единен идентификационен код“ и се поставя запетая;
г) в т. 9 след думите „митническите органи“ се добавя „и органите по приходите на
Националната агенция за приходите“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Лиценз за управление на данъчен
склад не се издава на лице, чиито собственици, управители, прокуристи, мажоритарни
съдружници или акционери са или са били
към момента на възникване на задълженията собственици, прокуристи, мажоритарни
съдружници или акционери, членове на органи за управление или контрол на лица с
неуредени публични задължения, събирани
от митническите органи.“
§ 27. Създава се чл. 47а:
„Чл. 47а. (1) Преди всяко прехвърляне на
собствеността върху акцизна стока, вложена
в данъчен склад, което не представлява освобождаване за потребление по смисъла на
чл. 20, ал. 2, лицето вложител е длъжно да
уведоми лицензирания складодържател и Националната агенция за приходите в тридневен
срок преди прехвърляне на собствеността
на акцизната стока на ново лице вложител.
Информацията до Националната агенция
за приходите се подава по електронен път с
квалифициран електронен подпис по реда на
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
чрез електронна услуга в Портала за е-услуги
на Националната агенция за приходите, достъпен на интернет страницата на Националната
агенция за приходите.
(2) Информацията по ал. 1 до лицензирания
складодържател и Националната агенция за
приходите съдържа следните данни:
1. идентификационни данни за лицето
вложител – пълно наименование или име,
единен идентификационен код от Търговския
регистър или единен идентификационен код
по регистър БУЛСТАТ или единен граждански
номер или личен номер на чужденец;
2. адрес на управление или постоянен адрес
на лицето по т. 1;
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3. идентификационни данни за новото лице
вложител – пълно наименование или име,
единен идентификационен код от Търговския
регистър или единен идентификационен код
по регистър БУЛСТАТ или единен граждански
номер или личен номер на чужденец;
4. адрес на управление или постоянен адрес
на лицето по т. 3;
5. вид на акцизните стоки с кодовете по
КН и количеството им.
(3) След подаване на информацията по ал. 1,
ако собствеността върху акцизната стока не
бъде прехвърлена на новото лице вложител,
лицето вложител уведомява по реда на ал. 1
незабавно лицензирания складодържател и
Националната агенция за приходите.
(4) Лице вложител не може да бъде лице,
чиито собственици, управители, прокуристи,
мажоритарни съдружници или акционери
са или са били към момента на възникване
на задълженията собственици, прокуристи,
мажоритарни съдружници или акционери,
членове на органи за управление или контрол
на лица с неуредени публични задължения,
събирани от митническите органи, и/или с
изискуеми публични задължения, събирани
от Националната агенция за приходите.“
§ 28. В чл. 48 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2, т. 7 след думата „помещенията“
се добавя „и/или площите“.
2. В ал. 6 след думите „чл. 28“ се поставя
запетая и се добавя „ал. 1“.
§ 29. В чл. 49, ал. 2 се създава изречение
второ: „Когато при проверката се установи
наличие на обстоятелство по чл. 47, ал. 3,
лицето се уведомява в 14-дневен срок от получаването на уведомлението да представи
обезпечение в размер, не по-малък от размера
на непогасеното публично задължение.“
§ 30. В чл. 50, ал. 3, изречение второ думата „отказ“ се заменя с „мълчалив отказ“.
§ 31. В чл. 52, ал. 1, т. 2 думите „митническите органи“ се заменят с „директора на
Агенция „Митници“.
§ 32. В чл. 53, ал. 1 се създава т. 4:
„4. когато лицето е представило неверни
данни, които са послужили за издаване на
лиценза за управление на данъчен склад.“
§ 33. В чл. 54, ал. 2, т. 6 думата „издаване“
се заменя с „връчване“.
§ 34. Член 55 се отменя.
§ 35. В чл. 55а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3, изречение второ думата „изричен“ се заменя с „мълчалив“.
2. Създава се ал. 8:
„(8) Правото за прилагане на ставката по
чл. 31, ал. 1, т. 7 възниква от датата на връчването на удостоверението за регистрация.“
§ 36. В чл. 55в, ал. 2, т. 5, буква „а“ след
думите „чл. 28“ се поставя запетая и се добавя „ал. 1“.
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§ 37. В чл. 55д, ал. 3, изречение второ думата „отказ“ се заменя с „мълчалив отказ“.
§ 38. В чл. 56, ал. 2 т. 5 се изменя така:
„5. дата на връчване на удостоверението
за регистрация;“.
§ 39. В чл. 57 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4, изречение второ думата „изричен“ се заменя с „мълчалив“.
2. Създава се ал. 8:
„(8) Правото за извършване на дейността,
за която е издадено удостоверението за регистрация, възниква от датата на неговото
връчване.“
§ 40. В чл. 57а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) създават се т. 3а и 3б:
„3а. които продават собствена електрическа
енергия, произведена от енергия от възобновяеми източници от централа с обща инсталирана мощност до 5 MW, на потребители за
битови и/или стопански нужди;
3б. които потребяват собствена електрическа енергия, произведена от енергия от
възобновяеми източници за свои собствени
нужди от централа с обща инсталирана мощност до 5 MW, с изключение на лицата, които
потребяват собствена електрическа енергия
за битови нужди;“
б) създават се т. 5 и 6:
„5. които произвеждат и продават биогаз
за стопански нужди, както и лицата, които
произвеждат и потребяват биогаз за собствени нужди, с изключение на лицата, които
потребяват собствен биогаз за битови нужди;
6. които внасят или въвеждат на територията на страната, потребяват собствен или
продават компресиран или втечнен природен
газ, както и лицата, които извършват дейности
по втечняване на природен газ или регазификация на втечнен придоден газ.“
2. В ал. 2 в текста преди т. 1 думите „т. 1 – 3“
се заменят с „ т. 1 – 3б, 5 и 6“.
3. В ал. 4:
а) в текста преди т. 1 след думата „води“
се добавя „публичен“;
б) в т. 3 думите „дата на регистрация“ се
заменят с „дата на връчване“.
4. Създават се ал. 8 и 9:
„(8) Удостоверение за регистрация не се
издава на лице по ал. 1, т. 1, 3, 3а, 3б, 5 и 6,
чиито собственици, управители, прокуристи,
мажоритарни съдружници или акционери
са или са били към момента на възникване
на задълженията собственици, прокуристи,
мажоритарни съдружници или акционери,
членове на органи за управление или контрол
на лица с неуредени публични задължения,
събирани от митническите органи.
(9) Лицата по ал. 1, т. 5 са длъжни да отговарят на изискванията на ал. 2, т. 1 – 6.“
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§ 41. В чл. 57б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, изречение първо след думите
„моторно гориво“ се добавя „както и лицата
по чл. 57а, ал. 1, т. 3а, 3б, 5 и 6“.
2. В ал. 7, изречение второ думата „изричен“ се заменя с „мълчалив“.
3. Създават се ал. 15 и 16:
„(15) Когато при проверката се установи
наличие на обстоятелство по чл. 57а, ал. 8,
лицето се уведомява в 14-дневен срок от получаването на уведомлението да представи
обезпечение в размер, не по-малък от размера
на непогасеното публично задължение.
(16) Правото за извършване на дейността,
за която е издадено удостоверението за регистрация, възниква от датата на неговото
връчване.“
§ 42. В чл. 57в се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 накрая се добавя „с изключение
на лицата, които ще получават само тихи и
шумящи вина и/или други ферментирали
напитки“;
б) в т. 6 след думата „помещения“ се добавя
„и/или площи“;
в) създава се т. 10:
„10. притежава лиценз, разрешение или
регистрация, когато това се изисква по закон.“
2. В ал. 2, т. 14 думата „помещението“ се
заменя с „помещенията и/или площите“.
3. Създават се ал. 12 и 13:
„(12) Удостоверение за регистрация не се
издава на лице, чиито собственици, управители, прокуристи, мажоритарни съдружници
или акционери са или са били към момента
на възникване на задълженията собственици,
прокуристи, мажоритарни съдружници или
акционери, членове на органи за управление
или контрол на лица с неуредени публични задължения, събирани от митническите органи.
(13) Когато при проверката се установи
наличие на обстоятелство по ал. 12, лицето се
уведомява в 14-дневен срок от получаването
на уведомлението да представи обезпечение
в размер, не по-малък от размера на непогасеното публично задължение.“
§ 43. В чл. 57г, ал. 1, изречение второ думата „отказ“ се заменя с „мълчалив отказ“.
§ 44. В чл. 58, ал. 1, т. 3 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В буква „б“ накрая точката се заменя
със запетая и се добавя съюзът „или“.
2. Създава се буква „в“:
„в) лицето е представило неверни данни,
които са послужили за издаване на удостоверението за регистрация.“
§ 45. В чл. 58а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 4 след думата „помещение“ се добавя
„и/или площи“;
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б) създава се т. 7:
„7. притежава лиценз, разрешение или регистрация, когато това се изисква по закон.“
2. В ал. 2, т. 14 думата „помещението“ се
заменя с „помещенията и/или площите“.
3. В ал. 4, изречение второ думата „отказ“
се заменя с „мълчалив отказ“.
4. Създава се ал. 7:
„(7) Разрешение не се издава на лице,
чиито собственици, управители, прокуристи,
мажоритарни съдружници или акционери
са или са били към момента на възникване
на задълженията собственици, прокуристи,
мажоритарни съдружници или акционери,
членове на органи за управление или контрол
на лица с неуредени публични задължения,
събирани от митническите органи.“
§ 46. В чл. 58в се създава ал. 3:
„(3) Удостоверение за регистриран изпращач не се издава на лице, чиито собственици, управители, прокуристи, мажоритарни
съдружници или акционери са или са били
към момента на възникване на задълженията собственици, прокуристи, мажоритарни
съдружници или акционери, членове на органи за управление или контрол на лица с
неуредени публични задължения, събирани
от митническите органи.“
§ 47. В чл. 58д, ал. 2 се създава изречение
второ: „Когато при проверката се установи
наличие на обстоятелство по чл. 58в, ал. 3,
лицето се уведомява в 14-дневен срок от получаването на уведомлението да представи
обезпечение в размер, не по-малък от размера
на непогасеното публично задължение.“
§ 48. В чл. 58е, ал. 1, изречение второ думата „отказ“ се заменя с „мълчалив отказ“.
§ 49. В чл. 60 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „природен газ“ се
добавя „и/или производството на биогаз“.
2. Създават се нови ал. 5 и 6:
„(5) Производство на алкохолни напитки
с код по КН 2208 (ракия) в регистрирани
специализирани малки обекти за дестилиране
може да се извършва единствено през периода
от 1 юли до 31 декември.
(6) Извън случаите по ал. 5 се разрешава
производството на алкохолни напитки с код
по КН 2208 (ракии) в регистрирани специа лизирани ма лк и обекти за дестилиране
след писмено уведомление до началника на
компетентното митническо учреждение, подадено в 14-дневен срок преди извършване
на дейността.“
§ 50. В чл. 64 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 12 след думите „Заявителите на
бандероли“ се добавя „с изключение на лицензираните складодържатели“ и думите „за
всяко тримесечие“ се заличават.
2. Алинея 13 се изменя така:
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„(13) Отчетите за бандероли по ал. 12 се
предоставят от лицата в срока за подаване
на акцизната декларация, с изключение на
вносителите, които предоставят отчета за
бандероли преди освобождаване на предоставеното обезпечение. Отчетите могат да се
подават и по електронен път по ред, начин
и във формат, определени с правилника за
прилагане на закона.“
3. Алинея 18 се изменя така:
„(18) В случай на липси на бандероли възниква задължение за заплащане на акциз.“
4. Създават се ал. 20, 21, 22, 23 и 24:
„(20) Заявените и получените от лицата по
ал. 1 – 3 бандероли могат да бъдат върнати
на съответното компетентно митническо
учреждение само в случаите, когато с тях не
са облепвани бутилирани напитки или тютюневи изделия, като се съставя констативен
протокол, в който се отразяват видът, емисията или серията, общият брой, поредността
на номерацията, както и други характерни
белези за съответните бандероли.
(21) Бандеролите, получили дефекти в процеса на производство на тютюневи изделия и
бутилирани алкохолни напитки, се бракуват с
двустранно подписан протокол между лицата
и компетентната митница и се предават на
нея по ред и начин, определени с правилника
за прилагане на закона.
(22) Когато акцизни стоки под режим
отложено плащане на акциз не могат да
бъдат освободени за потребление поради
несъответствие с нормативни изисквания
или с технически и качествени стандарти на
производителя, включително по отношение
на потребителските опаковки, поставените
върху опаковките бандероли се бракуват по
ред и начин, определени с правилника за
прилагане на закона.
(23) В случаите по ал. 20 – 22 лицата предоставят в компетентното митническо учреждение описи за връщаните бандероли, които
описи могат да се подадат и по електронен
път по ред, начин и във формат, определени
с правилника за прилагане на закона.
(24) Бракуваните бандероли по ал. 21 и
22 се унищожават от митническите органи
по ред и начин, определени с правилника за
прилагане на закона.“
§ 51. В чл. 66 се създава ал. 8:
„(8) Акцизни стоки, облепени с бандерол,
получени от друг данъчен склад на същия
лицензиран складодържател, се разграничават
както в материалната отчетност, така и физически от другите акцизни стоки, съхранявани
в данъчния склад.“
§ 52. В чл. 76в се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4 в текста преди т. 1 думите „чл. 3,
т. 6“ се заменят с „чл. 3, ал. 1, т. 6“.
2. Създават се ал. 10 и 11:
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„(10) Когато смазочни масла с кодове по
КН от 2710 19 71 до 2710 19 93 и други смазочни масла, включени в код по КН 2710 19
99, се получават като предварително опаковани продукти над 5 литра до 210 литра,
лицата могат да подадат едно уведомление
за общото количество на акцизните стоки,
които ще бъдат изпратени от друга държава
членка в рамките на календарния месец от
един изпращач.
(11) Разпоредбите на този член не се прилагат за случаите по чл. 24, ал. 1, т. 3 и 4.“
§ 53. В глава пета се създава раздел V с
чл. 83к и 83л:
„Раздел V
Обезпечения, предоставяни във връзка с непогасени публични задължения, при издаването
на лицензи, разрешения и удостоверения
Чл. 83к. Лицата по чл. 24а, ал. 7, чл. 47,
ал. 3, чл. 57а, ал. 8, чл. 57в, ал. 12 и чл. 58в,
ал. 3 предоставят обезпечение в размер, не
по-малък от размера на непогасеното публично задължение. Обезпечението се учредява с
депозит в пари или банкова гаранция по реда
на митническото законодателство за срок една
година. Обезпечение, учредено с депозит в
пари, се приема в български левове, като не
се дължи лихва върху него.
Чл. 83л. (1) Обезпечението може да бъде
освободено, ако в едногодишен срок след
предоставянето му отпаднат основанията за
неговото учредяване.
(2) Обезпечението се освобождава с решение на компетентния митнически орган в
7-дневен срок от датата на уведомяването за
погасяване на задължението.
(3) Извън случаите по ал. 1 се пристъпва
към усвояване на обезпечението в размера
на непогасеното п ублично за дъл жение в
7-дневен срок преди изтичането на едногодишния срок.“
§ 54. В чл. 84 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 думите „чл. 3, т. 4 и 6“ се заменят
с „чл. 3, ал. 1, т. 4 и 6“.
2. В ал. 4 думите „чл. 57 и 58в“ се заменят
с „чл. 24, ал. 1, т. 3 и 4, чл. 57, 58в и 60а“.
3. В ал. 6, т. 9 след думите „чл. 28“ се поставя запетая и се добавя „ал. 1“.
4. В ал. 7 се създава изречение второ: „В
случаите по чл. 64, ал. 18 акцизен данъчен
документ се издава на датата на установяването на липси на бандероли.“
5. Алинея 13 се изменя така:
„(13) Данъчните документи, издадени по
реда на този закон, се съхраняват за срок
5 години считано от 1 януари на годината,
следваща годината, през която е изтекъл данъчният период, за който се отнасят.“
6. В ал. 18 и 19 думите „чл. 20, ал. 2, т. 9
и 19“ се заменят с „чл. 20, ал. 2, т. 9 и 10“.
7. Създават се ал. 20 и 21:
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„(20) В случаите на освобождаване за потребление по чл. 20, ал. 2, т. 17 и 18 акцизен
данъчен документ се издава от лицата по
чл. 57а, ал. 1, т. 6 на датата на освобождаване
на акцизните стоки за потребление. Акцизният данъчен документ се издава за всеки
получател и за всяко превозно средство по
реда на ал. 8.
(21) Акцизен данъчен документ се издава от
лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 5 общо за всички
количества освободени за потребление акцизни стоки по смисъла на чл. 20, ал. 2, т. 17 и
18. Акцизният данъчен документ се издава
на датата на подаване на акцизната декларация, съответно на датата на съобщаване на
решението за прекратяване на регистрацията.
Допуска се издаването на акцизен данъчен документ на хартиен носител, без да се изисква
регистрация в информационната система на
Агенция „Митници“.“
§ 55. Създава се чл. 87а:
„Чл. 87а. (1) Освободените от акциз крайни
потребители подават рекапитулативна декларация за получените и използваните акцизни
стоки в 14-дневен срок от изтичането на календарния месец по ред и начин, определени
с правилника за прилагане на закона.
(2) Рекапитулативната декларация може да
се подава и по електронен път по ред, начин
и във формат, определени с правилника за
прилагане на закона.“
§ 56. В чл. 90а, ал. 2, т. 8 думите „търговия
с тютюневи изделия“ се заменят с „търговия
и/или съхранение на тютюневи изделия“.
§ 57. В чл. 90д се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, изречение второ думата „отказ“
се заменя с „мълчалив отказ“.
2. Създават се ал. 4, 5 и 6:
„(4) Правото за извършване на търговия
с тютюневи изделия възниква от датата на
връчването на разрешението.
(5) В Агенция „Митници“ се води регистър на издадените разрешения за търговия с
тютюневи изделия.
(6) Съдържанието и форматът на регистъра по ал. 5 се определят с правилника за
прилагане на закона.“
§ 58. Създава се чл. 92а:
„Чл. 92а. Забранява се влагане на акцизни
стоки в данъчен склад от лице вложител,
което към датата на влагане има неуредени
публични задължения, събирани от митническите органи, и/или изискуеми публични
за д ъ л жен и я, с ъби ра н и о т На ц иона л ната
агенция за приходите.“
§ 59. В чл. 93 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „се облагат със ставка,
по-ниска от ставката за моторно гориво или“
се заличават.
2. В ал. 5 думите „маркирано гориво за
отопление“, съответно“ се заличават.

С Т Р.

10

ДЪРЖАВЕН

3. В ал. 6 в текста преди т. 1 след думата
„продукти“ се добавя „и енергийни продукти
по чл. 33, ал. 1, т. 2“.
4. В ал. 9, изречение първо след думата
„продукти“ се добавя „и енергийни продукти
по чл. 33, ал. 1, т. 2“.
5. Създават се ал. 10 и 11:
„(10) Алинея 6 не се прилага за акцизните
стоки по чл. 33, ал. 1, т. 2, превозвани на
територията на страната под режим отложено плащане на акциз или под митнически
режим транзит.
(11) В случаите по ал. 6 при превозване
на енергийни продукти по чл. 33, ал. 1, т. 2
е допустимо транспортните средства да са
снабдени само с глобална система за позициониране (GPS), а измерването да се извършва
само при товаренето им.“
§ 60. В чл. 94а, ал. 1 думите „т. 1 – 4“ се
заменят с „т. 2 и 4“.
§ 61. В чл. 97, ал. 1 след думите „етилов
алкохол“ се добавя „и денатурирането по
специален метод на етилов алкохол, който се
влага в производството на крайни продукти,
които не са за човешка консумация“.
§ 62. В чл. 99, ал. 2 се създават т. 5 и 6:
„5. държането, пренасянето и превозването
на ръчно свити цигари или цигари, изработени от заготовки с филтър, в количество
над 40 къса;
6. държането, пренасянето, превозването,
предлагането и продажбата на отпадъци от
тютюн, които не представляват тютюн за
пушене (за лула и цигари), освен в случаите
и от лицата по чл. 12, ал. 4 и 5.“
§ 63. Създава се чл. 100б:
„Чл. 100б. (1) Извеждането на акцизни стоки, облепени с бандерол, от данъчен склад и
транспортирането им до друг данъчен склад
на същия лицензиран складодържател се извършва само след получено разрешение от
директора на Агенция „Митници“.
(2) Товаренето и извеждането на акцизните
стоки по ал. 1 се извършва в присъствие на
митническите органи, които поставят технически устройства за осъществяването на
контрол при движението на акцизните стоки.
(3) Митническите органи могат да осигурят
съпровождане на транспортните средства до
другия данъчен склад на същия лицензиран
складодържател.
(4) При транспортиране на акцизните стоки
към електронния административен документ
се прилагат копие от разрешението по ал. 1
и опис на бандеролите, облепени върху акцизните стоки.
(5) Получаването и разтоварването на акцизните стоки се извършва в присъствието
на митническите органи, които отстраняват
техническите устройства по ал. 2.
(6) Митническите органи могат да извършват проверка за съответствие на информацията
в описа по ал. 4 при товаренето и разтоварва-
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нето на акцизните стоки. Агенция „Митници“
не дължи обезщетение за нарушен търговски
вид на акцизните стоки или техните опаковки.
(7) В случай на несъответствие при проверката по ал. 6, установено при товаренето,
директорът на Агенция „Митници“ може да
прекрати изпълнението на издаденото разрешение.“
§ 64. В чл. 102 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) При осъществяване на контрола митническите органи имат право да:
1. инсталират технически устройства за
осъществяване на контрол върху движението
и използването на акцизни стоки;
2. извършват полеви тестове или да вземат
проби за лабораторен анализ.“
2. Алинея 4 се отменя.
3. Създават се ал. 6 и 7:
„(6) За целите на контрола митническите
органи, определени със заповед на директора
на Агенция „Митници“, при спазване изискванията на Закона за движението по пътищата
имат право да спират пътните превозни средства и да проверяват документите, свързани
с тяхното управление и извършвания превоз.
(7) Действията по ал. 6 се извършват само
от митнически служители, снабдени с ясно различими и видими, включително през тъмната
част на денонощието, обозначителни знаци и
облекло, по форма, утвърдена със заповед на
директора на Агенция „Митници“.“
§ 65. В чл. 103 се създават ал. 3 – 5:
„(3) При възпрепятстване на оглед, извършван за проверка на доказателства или на
определени факти и обстоятелства от значение
за задължения за акциз, митническите органи
изискват от органите на Министерството на
вътрешните работи съдействие за законното
изпълнение на служебните си задължения.
(4) Митническите органи могат да изискват
на място писмени сведения от работник или
служител на проверяваното лице, както и от
трето лице, участвало или присъствало при
събирането на доказателствата.
(5) При извършване на покупка от или под
наблюдението на митнически орган (контролна
покупка) закупените стоки, които не подлежат
на събиране като доказателство, се връщат
на лицето, получило плащането, а заплатена
сума се възстановява незабавно. За обстоятелствата се съставя протокол.“
§ 66. В чл. 106а се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Акцизни стоки, които в 45-дневен
срок от уведомяването за прекратяване на
административнонаказателното производство
или от влизането в сила на наказателното
постановление не са потърсени, се смятат за
изоставени в полза на държавата.“

БРОЙ 92

ДЪРЖАВЕН

§ 67. В чл. 110 се създава ал. 5:
„(5) Лице, получило удостоверение за освободен от акциз краен потребител, което не
представи рекапитулативна декларация или
не представи отчета по чл. 28а в установения
срок, се наказва с имуществена санкция в
размер от 500 до 2500 лв. При повторно нарушение имуществената санкция е в размер
от 1000 до 5000 лв.“
§ 68. В чл. 114 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) В случаите, когато митническите органи констатират, че средството за измерване
и контрол не е пломбирано, липсват знаци
или пломбите или знаците за удостоверяване на резултатите от метрологичен контрол
върху средството за измерване и контрол са
с нарушена цялост и/или с изтекъл срок на
валидност, санкцията по ал. 1 не се налага,
ако лицето е уведомило митническите органи
по реда и начина, определени с наредбата по
чл. 103а.“
§ 69. В чл. 114а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 цифрата „2000“ се заменя с „4000“.
2. В ал. 2 цифрата „4000“ се заменя с „6000“.
§ 70. Създават се чл. 115а и 115б:
„Чл. 115а. (1) Лице вложител, което наруши
разпоредбата на чл. 92а, се наказва с глоба
от 1000 до 5000 лв. – за физическите лица, и
с имуществена санкция в размер от 3000 до
7000 лв. – за юридическите лица и едноличните търговци.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е в размер от 2000 до 10 000 лв., а имуществената санкция е от 6000 до 14 000 лв.
Чл. 115б. (1) Лице вложител, което не
подаде информация по чл. 47а, ал. 1, не я
подаде в срок, не посочи или невярно посочи
данните по чл. 47а, ал. 2, се наказва с глоба
от 1000 до 5000 лв. – за физическите лица, и
с имуществена санкция в размер от 3000 до
7000 лв. – за юридическите лица и едноличните търговци.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е в размер от 2000 до 10 000 лв., а имуществената санкция е от 6000 до 14 000 лв.“
§ 71. В чл. 120 ал. 2 се изменя така:
„(2) Лице, което наруши разпоредбата на
чл. 99, ал. 2, т. 1, 3, 5 и 6, се наказва с глоба
в размер от 100 до 500 лв. – за физическите
лица, или с имуществена санкция в размер
от 2000 до 10 000 лв. – за юридическите лица
и едноличните търговци.“
§ 72. В чл. 124 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „чл. 123, ал. 1, 2, 4
и 6“ се поставя запетая и се добавя „чл. 123б,
ал. 2“.
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2. В ал. 8 след думите „лечебни заведения“
се добавя „детски градини“, а след думите
„социални заведения“ се добавя „държавни
и общински учреждения“.
3. Създава се ал. 9:
„(9) Отпадъците от тютюн по чл. 123б,
ал. 2 се унищожават.“
§ 73. В чл. 124б ал. 1 се изменя така:
„(1) При налагане на административно
наказание по чл. 124а се прилага и принудителна административна мярка запечатване
на обекта или обектите, където е установено
нарушението, за срок един месец, а при повторно нарушение – за срок от 2 до 6 месеца.“
§ 74. В чл. 128 се създава ал. 4:
„(4) В случаите, когато се установят нарушения по чл. 115а и 115б, органите по приходите
на Националната агенция за приходите съставят актовете за установяване на нарушения,
като наказателните постановления се издават
от изпълнителния директор на Националната
агенция за приходите или от оправомощени
от него длъжностни лица.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 75. (1) В двумесечен срок от влизането
в сила на този закон лицата по чл. 57а, ал. 1,
т. 3а, 3б, 5 и 6 подават искане за регистрация
по чл. 57б, ал. 1.
(2) До влизането в сила на акта за издаване
на удостоверение за регистрация по чл. 57б,
ал. 7 или на отказа за неговото издаване лицата по ал. 1 продължават дейността си и имат
всички права и задължения на регистрирани
лица по този закон.
§ 76. (1) В срок до 29 февруари 2016 г.
лицата, които подадат искане за издаване на
удостоверение за освободен от акциз краен
потребител на основание чл. 24а, ал. 4 във
връзка с чл. 22, ал. 2, имат право да им
бъде възстановен платеният акциз за етилов
алкохол, който едновременно е специално
денатуриран и вложен в производството на
крайни продукти, които не са за човешка
консумация, за закупените количества етилов
алкохол от 1 януари 2016 г. до 31 март 2016 г.
(2) Възстановяването по ал. 1 се извършва
след реализацията на произведените стоки, в
които е вложен специално денатуриран етилов
алкохол, по подадени искания не по-късно от
31 декември 2016 г. при условията и по реда,
определени до влизането в сила на този закон.
(3) Възстановяването на платен акциз за
етилов алкохол, който едновременно е специално денатуриран и вложен в производството
на крайни продукти, които не са за човешка
консумация, за закупените количества етилов
алкохол до 31 декември 2015 г. се извършва по
подадени искания не по-късно от 31 декември
2016 г. при условията и по реда, определени
до влизането в сила на този закон.
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§ 77. (1) Разпоредбата на чл. 57а, ал. 2, т. 5
не се прилага за лицата, получили лиценз по
чл. 39, ал. 1, т. 7 от Закона за енергетиката,
за нарушения, за които има издадени или
влезли в сила наказателни постановления до
влизането в сила на този закон.
(2) В 6-месечен срок от влизането в сила
на този закон лицата по ал. 1 привеждат дейността си в съответствие с него.
§ 78. (1) Лицата, попадащи в обхвата на
чл. 4, т. 8, които до влизането в сила на този
закон имат съдове с обща вместимост до
500 литра включително, могат да продължат
дейността си, ако подадат декларация пред
компетентното митническо учреждение, че
са правно и икономически независими от
който и да е друг обект за дестилиране и не
осъществяват дейността си по предоставен
лиценз.
(2) Декларацията по ал. 1 се подава не
по-късно от три месеца от влизането в сила
на този закон.
(3) Извън случаите по ал. 1 лицата, извършващи дейност като специализиран малък обект
за дестилиране с обща вместимост на съдовете
до 1000 литра включително, се привеждат в
съответствие с изискванията на този закон в
6-месечен срок от влизането му в сила.
§ 79. Разпоредбите на чл. 24а, ал. 7, чл. 47,
ал. 3, чл. 57а, ал. 8, чл. 57в, ал. 12, чл. 58а,
ал. 7 и чл. 58в, ал. 3 не се прилагат за лицата, които до влизането в сила на този закон
имат издадени удостоверения, лицензи или
разрешения.
§ 80. В Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от
2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от
2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79,
92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61,
64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53,
97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от
2008 г., бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98
и 100 от 2010 г., бр. 10, 19, 39 и 48 от 2011 г.;
Решение № 1 на Конституционния съд от
2012 г. – бр. 20 от 2012 г.; изм., бр. 47, 53,
54, 60 и 75 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г.,
бр. 53 и 107 от 2014 г. и бр. 14, 19, 37 и 79
от 2015 г.) в § 12 от преходните и заключителните разпоредби след думите „Закона за
митниците“ се добавя „и Закона за акцизите
и данъчните складове“.
§ 81. Законът влиза в сила от 1 януари
2016 г. с изключение на § 26, т. 1, буква „г“,
който влиза в сила от 1 февруари 2016 г.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 12 ноември 2015 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
7485
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 318
ОТ 20 НОЕМВРИ 2015 Г.

за одобряване на промени по бюджета на
Сметната палата за 2015 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Увеличава утвърдените разходи за
персонал по бюджета на Сметната палата за
2015 г. за сметка на намаление на утвърдените
текущи разходи за издръжка и други текущи
разходи за 2015 г. със сумата 180 000 лв.
Чл. 2. Председателят на Сметната палата
да извърши налагащите се от чл. 1 промени
по бюджета на Сметната палата за 2015 г. и
да уведоми министъра на финансите.
Чл. 3. Със сумата по чл. 1 да се намалят
показателите по чл. 4, ал. 2 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2015 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 2 от Закона за публичните
финанси и чл. 80, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на председателя на Сметната палата.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7627

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 319
ОТ 20 НОЕМВРИ 2015 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерския съвет за 2015 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерския съвет за 2015 г.
в общ размер 350 000 лв., от тях 300 000 лв.
за ремонт на катедралния храм на Западно- и
Средноевропейската епархия „Св. цар Борис
Покръстител“ в гр. Берлин и 50 000 лв. за
строителни дейности в Църногорския манастир „Св. св. Безсребърници и Чудотворци
Козма и Дамян“ в с. Гигинци.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2015 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по Политика в областта
на правото на вероизповедание, бюджетна

БРОЙ 92

ДЪРЖАВЕН

програма „Вероизповедания“ по бюджета на
Министерския съвет за 2015 г. и показателите
по чл. 6, ал. 3 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2015 г.
Чл. 3. Главният секретар на Министерския
съвет да извърши съответните промени по
бюджета на Министерския съвет за 2015 г. и
да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2015 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на главния секретар на Министерския съвет.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7628

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 320
ОТ 20 НОЕМВРИ 2015 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата
за условията и реда за пускане на пазара
на електрическо и електронно оборудване
във връзка с ограниченията за употреба на
определени опасни вещества, приета с Постановление № 55 на Министерския съвет
от 2013 г. (обн., ДВ, бр. 24 от 2013 г.; изм. и
доп., бр. 79 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В § 2 от допълнителните разпоредби
се създават т. 28 – 30:
„28. Делегирана директива (ЕС) 2015/573 на
Комисията от 30 януари 2015 г. за изменение, с
цел привеждане в съответствие с техническия
прогрес, на приложение IV към Директива
2011/65/ЕС на Европейск и я парламент и
на Съвета по отношение на освобождаване
от ограничението за използване на олово в
поливинилхлоридни сензори в медицински
уреди за инвитро диагностика (ОВ, L 94/4,
10.04.2015 г.).
29. Делегирана директива (ЕС) 2015/574 на
Комисията от 30 януари 2015 г. за изменение, с
цел привеждане в съответствие с техническия
прогрес, на приложение IV към Директива
2011/65/ЕС на Европейския парламент и на
Съвета, относно освобождаване от ограничение за употребата на живак с приложение
в системи за интраваскуларно ултразвуково
образно изследване (ОВ, L 94/4, 10.04.2015 г.).
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30. Делегирана директива (ЕС) 2015/863 на
Комисията от 31 март 2015 г. за изменение
на приложение II към Директива 2011/65/
ЕС на Европейския парламент и на Съвета
по отношение на списъка на ограничените
вещества (ОВ, L 137/10, 4.06.2015 г.).“
§ 2. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и
допълнения:
1. Параграф 2а се отменя.
2. Създават се нови § 3 и 4:
„§ 3. (1) Точки 7 – 10 от приложение № 1
се прилагат от 22 юли 2019 г., като за медицинските изделия, включително инвитро
диагностичните медицински изделия, и приборите за контрол и управление, включително
промишлените прибори за контрол и управление, се прилагат от 22 юли 2021 г.
(2) Ограниченията за DEHP, BBP, DBP
и DIBP в т. 7 – 10 в приложение № 1 не се
прилагат:
1. по отношение на кабелите или резервните
части за ремонт, повторна употреба, модернизация на функционалните характеристики или
повишаване на капацитета на ЕЕО, пуснато
на пазара преди 22 юли 2019 г., и
2. по отношение на медицинските изделия, включително инвитро диагностичните
медицински изделия, и приборите за контрол
и управление, включително промишлените
прибори за контрол и управление, пуснати
на пазара преди 22 юли 2021 г.
(3) Ограничаването на DEHP, BBP и DBP
в т. 7 – 9 в приложение № 1 не се прилага по
отношение на детските играчки, които вече
са предмет на ограничаване на DEHP, BBP
и DBP посредством вписване 51 от приложение XVII 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 Съвета 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).
§ 4. (1) Точки 3.4, 3.14, 3.15, 3.17, 3.18, 3.21 от
приложение № 3 се прилагат до 30 юни 2021 г.
(2) Точки 3.13, 3.16, 3.22 и 3.24 от приложение № 3 се прилагат до 31 декември 2019 г.
(3) Точка 3.19 от приложение № 3 се прилага до 30 юни 2020 г.
(4) Точка 3.20 от приложение № 3 се прилага до 31 декември 2017 г.
(5) Точка 3.23 от приложение № 3 се прилага до 21 юли 2021 г.
(6) Точка 3.25 от приложение № 3 се прилага
до 30 юни 2016 г. по отношение на медицин-
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ските апарати от клас ІІа и до 31 декември
2020 г. по отношение на медицинските апарати
от клас ІІб.
(7) Точка 3.26 от приложение № 3 се прилага до 22 юли 2021 г.
(8) Точка 3.27 от приложение № 3 се прилага до 21 юли 2024 г.
(9) Точка 3.28 от приложение № 3 се прилага до 31 декември 2020 г. Посоченото в тази
точка олово може да се употребява и след
тази дата в резервни части за промишлени
прибори за контрол и управление, пуснати на
пазара преди 1 януари 2021 г.
(10) Точка 3.29 от приложение № 3 се прилага до 31 декември 2018 г.
(11) Точка 3.30 от приложение № 3 се
прилага до 31 декември 2019 г. Посоченото
в тази точка олово може да се употребява
и след тази дата в резервни части за КТ и
рентгенови системи, пуснати на пазара преди
1 януари 2020 г.
(12) Точка 3.31 от приложение № 3 се
прилага:
1. до 21 юли 2021 г. за медицинските изделия и приборите за контрол и управление;
2. до 21 юли 2023 г. за медицински изделия
за диагностика инвитро;
3. до 21 юли 2024 г. за промишлени прибори
за контрол и управление.
(13) Точка 3.32 от приложение № 3 се
прилага до 31 декември 2020 г. Посоченото
в тази точка олово може да се използва след
тази дата по отношение на резервни части за
промишлени контролни и регулиращи прибори, пуснати на пазара преди 1 януари 2021 г.
(14) Точка 3.33 от приложение № 3 се прилага до 31 декември 2018 г.
(15) Точка 3.34 от приложение № 3 се прилага до 30 юни 2019 г.“
3. Досегашните § 3 и 4 стават съответно
§ 5 и 6.
§ 3. В приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 се
създават т. 7 – 10:
„
7.

Бис(2-етилхексил)фталат (DEHP)

0,1 %

8.

Бутилбензилфталат (BBP)

0,1 %

9.

Дибутилфталат (DBP)

0,1 %

10. Диизобутилфталат (DIBP)

0,1 %

“
§ 4. В приложение № 3 към чл. 2, ал. 2,
т. 3 се създават т. 3.33 и 3.34:
„3.33. Олово, като термичен стабилизатор
в поливинилхлорид (PVC), който се използва
като базов материал в амперометрични, потенциометрични и кондуктометрични електрохимични сензори, които се използват в
медицински уреди за инвитро диагностика
за анализ на кръв и други телесни течности
и газове.

ВЕСТНИК

БРОЙ 92

3.34. Живак в електрически ротационни
съединители за интраваскуларно ултразвуково
образно изследване, които позволяват висока
честота на работния режим на експлоатация
(> 50 MHz).“
Заключителна разпоредба
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7629

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 321
ОТ 20 НОЕМВРИ 2015 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Постановление № 232 на Министерския съвет от 2009 г. за закриване на Държавната агенция за информационни технологии
и съобщения, създаване на Изпълнителна
агенция „Електронни съобщителни мрежи
и информационни системи“, приемане на
Устройствен правилник на Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията и приемане на Устройствен
правилник на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ (обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г.;
изм. и доп., бр. 99 от 2009 г., бр. 15, 56, 64
и 89 от 2010 г., бр. 40 и 54 от 2011 г., бр. 6,
77 и 105 от 2013 г., бр. 34 от 2014 г. и бр. 33
от 2015 г.), в приложението към чл. 8, ал. 3
се правят следните изменения:
1. На ред „Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ числото „263“ се заменя с
„245“.
2. На ред „Главна дирекция „Гражданска
въздухоплавателна администрация“ числото
„94“ се заменя със „111“.
§ 2. В Устройствения правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, приет
с Постановление № 232 на Министерския
съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г.;
изм. и доп., бр. 99 от 2009 г., бр. 15, 56, 64
и 89 от 2010 г., бр. 40 и 54 от 2011 г., бр. 6,
77 и 105 от 2013 г., бр. 34 от 2014 г. и бр. 33
от 2015 г.), се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 32, ал. 2 числото „334“ се заменя
с „335“.
2. В приложението към чл. 32, ал. 3 се
правят следните изменения:
а) в наименованието числото „334“ се заменя с „335“;
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б) на ред „Обща администрация“ числото
„76“ се заменя със „77“;
в) на ред „Дирекция „Стопански дейности
и управление на собствеността“ числото „11“
се заменя с „12“;
г) на ред „Информационни технологии“
числото „13“ се заменя с „19“;
д) на ред „Електронно управление“ числото
„25“ се заменя с „19“.
§ 3. В Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Морска администрация“,
приет с Постановление № 106 на Министерския съвет от 2015 г. (ДВ, бр. 33 от 2015 г.),
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 4, ал, 1, т. 6 след думите „Република България“ се поставя запетая и се добавя
„като участва и в Съвместния координационен център по морско и авиационно търсене
и спасяване“.
2. В чл. 14, ал. 2 числото „263“ се заменя
с „245“.
3. В чл. 23, ал. 2:
а) създава се нова т. 3:
„3. при денонощен режим на работа:
аа) поддържа сили и средства в обединения
авиационен и морски спасително-координационен център за координиране и провеждане на операции по търсене и спасяване
на човешки живот и за оказване на помощ
на търпящи бедствие кораби и самолети в
българския морски отговорен район за търсене и спасяване и във вътрешните водни
пътища на Република България;
бб) поддържа съвместно със служители на
ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“ дежурства на спасителните средства
на ИА „Морска администрация“ за реагиране
при сигнал за бедстващи хора, кораби и самолети в българския морски отговорен район
за търсене и спасяване;“
б) досегашните т. 3 – 9 стават съответно
т. 4 – 10;
в) създават се т. 11 и 12:
„11. осъществява наблюдение на корабите,
преминаващи през българското териториално
море в обхвата на системата за автоматична
идентификация (A IS), за идентифициране
рисковете от аварийни ситуации, като при
необходимост осъществява комуникация с
плавателните съдове;
12. по подадената в Националния център
за електронен документооборот информация
идентифицират корабите, навлизащи в териториалното море с цел посещение на българско
пристанище, и при установена неточност в
данните за плавателните съдове докладват
на компетентните служби и институции за
предприемане на действия.“
4. В приложението към чл. 14, ал. 2:
а) в наименованието числото „263“ се
заменя с „245“;
б) на ред „Специализирана администрация“
числото „243“ се заменя с „225“;
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в) на ред „Главна дирекция „Аварийноспасителна дейност“ числото „46“ се заменя
с „40“;
г) на ред „дирекция „Морска администрация – Варна“ числото „60“ се заменя с „56“;
д) на ред „дирекция „Морска администрация – Бургас“ числото „52“ се заменя с „50“;
е) на ред „дирекция „Речен надзор – Русе“
числото „39“ се заменя с „35“;
ж) на ред „дирекция „Речен надзор – Лом“
числото „21“ се заменя с „19“.
Заключителна разпоредба
§ 4. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2016 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

7630

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 322
ОТ 20 НОЕМВРИ 2015 Г.

за изменение на Постановление № 64 на
Министерския съвет от 2008 г. за определяне на обекти от военновременната система
за управление на държавните органи (обн.,
ДВ, бр. 37 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 24 и 90
от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В приложението към чл. 1 (секретно)
се правят изменения съгласно приложението
(секретно).
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7631

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 323
ОТ 20 НОЕМВРИ 2015 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
условията, правилата и реда за регулиране
и регистриране на цените на лекарствените
продукти, приета с Постановление № 97 на
Министерския съвет от 2013 г. (обн., ДВ,
бр. 40 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 66, 92 и 107
от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. Създават се нови т. 5 и 6:
„5. условията, правилата и критериите за
поддържане на реимбурсния статус на лекарствените продукти, включени в ПЛС;
6. редът за постъпване на договорите за
предоставяне на отстъпки за лекарствените
продукти по чл. 45, ал. 10, 13 и 19 от Закона
за здравното осигуряване (ЗЗО).“
2. Досегашните т. 5 и 6 стават съответно
т. 7 и 8.
§ 2. В чл. 5 се създава ал. 5:
„(5) За лекарствените продукти, включени в ПЛС по чл. 262, ал. 6, т. 1 ЗЛПХМ, не
може да се начислява доплащане от пациента, по-високо от 60 на сто върху стойността
на опаковка, изчислена на база референтна
стойност на лекарствения продукт, който е с
най-ниската стойност за дефинирана дневна
доза (ДДД)/терапевтичен курс, определена
по реда на раздел ІІІ от глава шеста при отпускането им в аптека.“
§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В ал. 2, т. 1 думите „Закона за здравното
осигуряване (ЗЗО)“ се заменят със „ЗЗО“.
2. В ал. 3 думите „дефинирана дневна доза
(ДДД)“ се заменят с „ДДД“.
§ 4. В чл. 8 се създава ал. 5:
„(5) Когато за лекарствен продукт не може
да бъде намерена цена на производител за същия лекарствен продукт по реда на този член,
заявената цена на производител не може да
бъде по-висока от два пъти цената на производител на лекарствения продукт със същото
международно непатентно наименование и
лекарствена форма, който е с най-ниската
стойност за ДДД/терапевтичен курс, определена по реда на раздел III от глава шеста
към момента на подаване на заявлението по
чл. 33, ал. 1.“
§ 5. В чл. 17 ал. 3 се изменя така:
„(3) Решението на Съвета по ал. 1, както
и отказът по ал. 2 подлежат на обжалване
по административен ред пред Комисията по
прозрачност.“
§ 6. В чл. 26 ал. 3 се изменя така:
„(3) Решението на Съвета по ал. 1, както
и отказът по ал. 2 подлежат на обжалване
по административен ред пред Комисията по
прозрачност.“
§ 7. В чл. 29 се създават ал. 4 и 5:
„(4) Лекарствените продукти по чл. 45,
ал. 10, 13 и 19 ЗЗО, за които не са договорени
отстъпки съгласно наредбата по чл. 45, ал. 9
ЗЗО, не се включват в ПЛС.
(5) В съответната част на ПЛС се включват
лекарствени продукти, принадлежащи към
ново международно непатентно наименование, след положителна оценка на здравните
технологии съгласно наредбата по чл. 262,
ал. 4 ЗЛПХМ.“
§ 8. В чл. 30 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава нова ал. 3:
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„(3) За лекарствените продукти, принадлежащи към ново международно непатентно наименование, оценката по ал. 1 и 2 се
извършва въз основа оценката на здравните
технологии, извършена съгласно наредбата по
чл. 262, ал. 4 ЗЛПХМ.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 9. В чл. 32 се създава ал. 3:
„(3) Националната здравносигурителна каса
отправя мотивирани писмени предложения до
Съвета за изключване на лекарствени продукти
от ПЛС по чл. 262, ал. 6, т. 1 ЗЛПХМ, когато
от информацията по чл. 44, ал. 1 се установи,
че лекарствените продукти не са заплащани
от НЗОК за съответния шестмесечен период,
или когато въз основа на анализ от НЗОК
се установи, че за съответния шестмесечен
период НЗОК е заплатила за съответния
лекарствен продукт по-малко от 1 на сто от
общата стойност на лекарствените продукти
в съответната група на ПЛС по INN и лекарствена форма.“
§ 10. В чл. 33 ал. 2 се изменя така:
„(2) Към заявлението по ал. 1 се прилага
декларация-справка по образец, утвърден от
Съвета, относно цените на производител в
съответната валута и в евро – в Румъния,
Франция, Латвия, Гърция, Словакия, Литва,
Португалия, Италия, Словения и Испания,
както и за обстоятелствата по чл. 8.“
§ 11. В чл. 34 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „и документите и по
чл. 35, ал. 1, т. 2, 3, 6 и 9 и ал. 3“ се заменят
с „декларация по чл. 33, ал. 2 и документите
по чл. 35, ал. 1, т. 2, 3, 6 и 9 и ал. 4“.
2. В ал. 4 цифрата „4“ се заменя с „5“.
§ 12. В чл. 35 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 думите „чл. 30, ал. 1“ се заменят
с „чл. 32, ал. 1“;
б) създава се т. 11:
„11. заверено от притежателя на разрешението за употреба или негов упълномощен
представител копие от договор, сключен с
НЗОК, за предоставяне на отстъпка за лекарствените продукти по чл. 45, ал. 10, 13 и
19 ЗЗО.“
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) За лекарствените продукти, принадлежащи към ново международно непатентно
наименование, което не е включено в съответната част на ПЛС, се представя доклад за
оценката на здравната технология. Докладът
трябва да е утвърден по реда на наредбата
по чл. 262, ал. 4 ЗЛПХМ не по-рано от шест
месеца от датата на подаване на заявлението.“
3. Досегашните ал. 3 – 5 стават съответно
ал. 4 – 6.
§ 13. Създава се чл. 35а:
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„Чл. 35а. (1) Притежателите на разрешения
за употреба/техни упълномощени представители ежемесечно подават декларация до
ИАЛ за доставените количества лекарствени
продукти, включени в ПЛС, разпределени по
брой опаковки и по лица, осъществяващи
търговия на едро със съответните лекарствени
продукти, към които са разпределени лекарствените продукти.
(2) Информацията обхваща съответния
календарен месец и се предоставя в срок до
20-о число на следващия месец по образец,
утвърден от изпълнителния директор на ИАЛ.“
§ 14. В чл. 36 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) създава се нова т. 11:
„11. не е подадена в срок декларация по
чл. 35а;“
б) създават се точки 12 – 16:
„12. не е извършвано заплащане от НЗОК
за период шест месеца за лекарствените продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 ЗЛПХМ съгласно
информацията по чл. 44, ал. 1 и 2;
13. през последните шест месеца НЗОК е
заплатила за съответния лекарствен продукт
по-малко от 1 на сто от общата стойност на
лекарствените продукти в съответната група
на ПЛС по чл. 262, ал. 6, т. 1 ЗЛПХМ по INN
и лекарствена форма;
14. в процедурата по глава шеста „а“ не се
докаже положителната оценка при тяхното
включване;
15. не е подадено заявление за поддържане
на реимбурсен статус по чл. 57б;
16. процедурата по глава шеста „а“ е прекратена;“
в) досегашната т. 11 става т. 17.
2. В ал. 2 числото „10“ се заменя с „10 – 13“.
§ 15. В чл. 37 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ: „В
случаите по чл. 30, ал. 3 Съветът се произнася
в срок до 90 дни.“
2. В ал. 2 цифрата „3“ се заменя с „4“.
§ 16. В чл. 38 ал. 7 се отменя.
§ 17. В чл. 40 ал. 3 се изменя така:
„(3) Решенията на Съвета по ал. 1 и 2 подлежат на обжалване по административен ред
пред Комисията по прозрачност.“
§ 18. В чл. 43 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение трето:
„За лекарствените продукти по чл. 34, ал. 1
декларацията се подава в срока за еднаквия
или подобния лекарствен продукт по чл. 214
ЗЛПХМ.“
2. В ал. 2 се създава изречение трето:
„За лекарствените продукти по чл. 34, ал. 1
декларацията се подава в срока за еднаквия
или подобния лекарствен продукт по чл. 214
ЗЛПХМ.“
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3. В ал. 3 се създава изречение трето:
„За лекарствените продукти по чл. 34, ал. 1
заявлението се подава в срока за еднаквия
или подобния лекарствен продукт по чл. 214
ЗЛПХМ.“
4. В ал. 4 се създава изречение трето:
„За лекарствените продукти по чл. 34, ал. 1
заявлението се подава в срока за еднаквия
или подобния лекарствен продукт по чл. 214
ЗЛПХМ.“
§ 19. В чл. 57 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея, в
основния текст думите „и на 16-о“ се заличават.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) В ПЛС се отбелязват с различен цвят
лекарствените продукти, които са с най-ниската стойност за ДДД/терапевтичен курс,
определена по реда на раздел ІІІ от глава шеста.
(3) Алинея 2 се прилага и за софтуера на
НЗОК по отношение на лекарствените продукти, които НЗОК заплаща.“
§ 2 0 . С ъ з д а в а с е г л а в а ш е с т а „а“ с
чл. 57а – 57е:
„ Г л а в а

ш е с т а

„ а “

УСЛОВИЯ, ПРАВИЛА И КРИТЕРИИ ЗА
ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕИМБУРСНИЯ СТАТУС НА ЛЕК АРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ОТ
ПОЗИТИВНИЯ ЛЕК АРСТВЕН СПИСЪК
Чл. 57а. (1) Съветът поддържа реимбурсния
статус на лекарствените продукти на всеки
три години от включването им в ПЛС, като
извършва оценка въз основа на доказателства
за ефикасност, терапевтична ефективност,
безопасност и анализ на фармако-икономически показатели.
(2) Съветът поддържа реимбурсния статус
на включените лекарствени продукти в ПЛС,
които отговарят на следните условия:
1. разрешени са за употреба съгласно изискванията на ЗЛПХМ;
2. в кратката характеристика на продукта
са посочени показания за лечение, профилактика или диагностика на заболяванията,
заплащани по реда на чл. 6, ал. 2;
3. международното непатентно наименование, към което принадлежи лекарственият
продукт/комбинацията (при комбинирани лекарствени продукти), се заплаща от обществен
здравноосигурителен фонд при същите заболявания или индикации поне в пет от следните
държави: Румъния, Франция, Естония, Гърция,
Словакия, Литва, Португалия, Испания, Белгия, Чехия, Полша, Латвия, Унгария, Италия,
Финландия, Дания и Словения;
4. направена е оценка по реда на чл. 30
съгласно приложение № 5.
Чл. 57б. (1) За поддържане на реимбурсния
статус на лекарствен продукт, включен в ПЛС,
притежателят на разрешението за употреба
или упълномощен негов представител подава
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до Съвета на всеки три години от датата на
включване на продукта в ПЛС заявление по
образец, утвърден от Съвета. Заявлението се
подава в срок не по-рано от четири месеца и
не по-късно от три месеца преди изтичането
на тригодишния срок по чл. 57а, ал. 1.
(2) За лекарствените продукти по чл. 34,
ал. 1 заявлението за поддържане на реимбурсен статус се подава в срока за еднаквия
или подобния лекарствен продукт по чл. 214
ЗЛПХМ от притежателя на разрешението/
уведомлението за паралелен внос/паралелна
дистрибуция.
Чл. 57в. (1) Към заявлението по чл. 57б,
ал. 1 се прилагат:
1. копие от разрешение за употреба на
лекарствения продукт, когато разрешението
за употреба е издадено по реда на Регламент
(ЕО) № 726/2004, Приложение I „Кратка характеристика на продукта“, Приложение II
„Притежател на разрешението за производство, отговорен за освобождаване на партиди. Условия на разрешението за употреба“ и
Приложение III „Означения върху опаковката
и листовката“; приложенията се представят
на електронен носител;
2. информация относно единния идентификационен код на дружеството или кооперацията от търговския регистър, а за дружествата, регистрирани в държава – членка на
Европейския съюз, или в държава – страна
по Споразумението за Европейското икономическо пространство – копие от документ
за актуална регистрация по националното
законодателство, издаден от компетентен
орган на съответната държава на лицата по
чл. 57б, ал. 1 не по-късно от 6 месеца преди
подаването на заявлението;
3. изрично нотариално заверено пълномощно, в случай че заявлението се подава
от представител на притежателя на разрешението за употреба; когато пълномощното не
е издадено в Република България, за него се
представя превод на български език, извършен от преводач, който има сключен договор
с Министерството на външните работи за
извършване на официални преводи;
4. данни от проведени в Република България или в чужбина постмаркетингови и/
или неинтервенционални изпитвания на лекарствения продукт съгласно ЗЛПХМ, ако
такива са проведени;
5. документ за платена държавна такса за
всеки отделен лекарствен продукт;
6. фармако-икономически анализ, изготвен или адаптиран за страната, придружен
със сравнителен анализ, при наличието на
лекарствена алтернатива за лечение на заболяването;
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7. заверено от притежателя на разрешението
за употреба или от негов упълномощен представител копие от договор, сключен с НЗОК
за предоставяне на отстъпка за лекарствените
продукти по чл. 45, ал. 10, 13 и 19 ЗЗО.
(2) Документите по ал. 1, т. 6 се прилагат
само за лекарствени продукти, които принадлежат към международно непатентно наименование, за което е била извършена оценка
по чл. 30, ал. 1, при включването им в ПЛС,
и за тези по чл. 29 ЗЛПХМ.
(3) За лекарствените продукти, принадлежащи към ново международно непатентно
наименование, включени в ПЛС, за които
е извършена оценка на здравните технологии, се представя нов доклад за оценката на
здравната технология. Докладът трябва да
е утвърден по реда на наредбата по чл. 262,
ал. 4 ЗЛПХМ не по-рано от шест месеца от
датата на подаване на заявлението.
(4) За верността на данните, посочени в
заявлението и в придружаващите го документи
по ал. 1 и 3, притежателят на разрешението
за употреба или неговият упълномощен представител представя декларация по образец,
утвърден от Съвета.
(5) Извън документите по ал. 1, 3 и 4 Съветът може мотивирано да поиска от заявителя
допълнителна информация, необходима за
вземане на решение за поддържане на реимбурсния статус.
Чл. 57г. (1) В 60-дневен срок от датата на
подаване на заявлението по чл. 57б, ал. 1 Съветът разглежда заявлението и приложените
към него документи и взема решение, с което
поддържа реимбурсния статус на лекарствен
продукт, включен в ПЛС, изменя реимбурсния
статус на лекарствения продукт или отказва
поддържането на реимбурсния статус.
(2) При отказ за поддържане на реимбурсния статус по ал. 1 Съветът изключва
лекарствения продукт от съответното или от
всички приложения на ПЛС.
(3) При изключване на лекарствен продукт
от всички приложения на ПЛС се заличава
и цената му по чл. 2, ал. 1.
(4) Когато при разглеждане на заявлението
по ал. 1 Съветът констатира недостатъци или
непълноти в представената документация, той
има право да изиска от заявителя тяхното
отстраняване, както и допълнителна информация, като уведомява заявителя по реда на
Административнопроцесуалния кодекс. В този
случай срокът по ал. 1 спира да тече.
(5) В случай че в срок до 30 дни считано
от датата на уведомяването по ал. 4 заявителят не отстрани констатираните от Съвета
недостатъци и непълноти, процедурата се
прекратява.
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Чл. 57д. (1) За всяко постъпило заявление
по чл. 57б се изготвя юридическа, медицинска и икономическа оценка от експерти от
специализираната администрация на Съвета.
(2) Експертите извършват предварителен
преглед на заявленията и придружаващата ги
документация и изготвят по всяко заявление
становища по образец, утвърден от Съвета.
Първо се извършва юридическа оценка, а след
това – медицинска и икономическа оценка.
(3) При необходимост председателят на Съвета определя експерт по чл. 38, ал. 3, който
да извърши фармако-икономическа оценка и
да даде становище.
(4) По заявленията за поддържане на реимбурсния статус на лекарствени продукти в
ПЛС по чл. 262, ал. 6, т. 1 ЗЛПХМ Съветът
изисква становище от НЗОК, а на лекарствени продукти в ПЛС по чл. 262, ал. 6, т. 3
ЗЛПХМ – от МЗ. Становището се предоставя
в 10-дневен срок от поискването.
(5) Определеният от председателя за докладчик член на Съвета обобщава експертните
становища, както и становището по ал. 4 и
изготвя експертен доклад по образец, утвърден
от Съвета, в 14-дневен срок от получаване на
становищата за всяко заявление.
(6) При разглеждане на заявленията по
чл. 57б за лекарствени продукти по чл. 262,
ал. 6, т. 1 ЗЛПХМ, включени в ПЛС, в заседанието на Съвета задължително взема участие представител на НЗОК, който представя
становището на НЗОК по всяко заявление.
(7) При разглеждане на заявленията по
чл. 57б за лекарствени продукти по чл. 262,
ал. 6, т. 3 ЗЛПХМ, включени в ПЛС, в заседанието на Съвета задължително взема участие
представител на МЗ/НЗОК, който представя
становището на МЗ/НЗОК по всяко заявление.
Чл. 57е. (1) При отказ за поддържане на
реимбурсния статус и изключване на лекарствен продукт от ПЛС Съветът мотивира
решението си в съответствие с критериите,
условията и правилата, установени в наредбата, като уведомява заявителя по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
(2) Решението на Съвета по ал. 1 подлежи
на обжалване по административен ред пред
Комисията по прозрачност.“
§ 21. В допълнителните разпоредби се
правят следните изменения:
1. В § 1:
а) в т. 2 след думите „която търговец“
думите „на едро“ и думите „на едро, освен в
случаите, когато тези отстъпки са определени
в нормативна уредба“ се заличават;
б) точка 5 се изменя така:
„5. „Окончателна опаковка, най-близка
до заявената“ е опаковка, чийто брой дозови
единици са в една и съща граница с броя на
дозовите единици в заявената опаковка, при
следните граници:
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а) от 1 до 3 (таблети, капсули, флакони,
дози и др.);
б) от 4 до 9 (таблети, капсули, флакони,
дози и др.);
в) от 10 до 15 (таблети, капсули, флакони,
дози и др.);
г) от 16 до 30 (таблети, капсули, флакони,
дози и др.);
д) от 31 до 60 (таблети, капсули, флакони,
дози и др.);
е) над 60 (таблети, капсули, флакони, дози
и др.).“
2. Параграф 1а се отменя.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 22. В § 2 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 233 на
Министерския съвет от 2014 г. за изменение и
допълнение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на
цените на лекарствените продукти, приета с
Постановление № 97 на Министерския съвет
от 2013 г. (обн., ДВ, бр. 66 от 2014 г.; изм.,
бр. 107 от 2014 г.), числото „2015“ се заменя
с „2017“.
§ 23. Първата декларация по чл. 35а, ал. 2
от Наредбата за условията, правилата и реда
за регулиране и регистриране на цените на
лекарствените продукти (обн., ДВ, бр. 40 от
2013 г.; изм. и доп., бр. 66, 92 и 107 от 2014 г.)
се подава за месеца, следващ този, в който
постановлението влиза в сила.
§ 24. Периодите по чл. 36, ал. 1, т. 12 и 13
от наредбата по § 23 започват да текат считано
от 1 декември 2015 г.
§ 25. (1) За лекарствените продукти, за
които са изтекли три години от включването
им в ПЛС към момента на влизане в сила на
постановлението, притежателите на разрешението за употреба или техни упълномощени
представители подават заявления по реда на
глава шеста „а“ от наредбата по § 23 в срок
до шест месеца от влизането на постановлението в сила.
(2) Лекарствените продукти, за които не
е подадено заявление в срока по ал. 1, се изключват служебно от Съвета от ПЛС, като се
заличава и цената им по чл. 2, ал. 1.
(3) За лекарствените продукти, за които
в процедурата по ал. 1 има решение за поддържане на реимбурсния статус, следващите
тригодишни периоди започват да текат от
момента на влизането в сила на това решение.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7632
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Споразумение за изменение, допълнение и продължаване действието на Споразумението за
предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН в
България“ между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България
(Ратифицирано със закон, приет от 43-то Народно събрание на 8 октомври 2015 г. – ДВ, бр. 81
от 2015 г. Прилага се временно от датата на подписването му – 23 март 2015 г.)
1. Държава: България
2. Главен получател – име и адрес:
Министерство на здравеопазването, Правителство на Република България
Пл. Света Неделя 5, София 1000, България
3. Име на Програмата, участваща в Продължение на Изпълнението на Програма (ПИП):
Превенция и контрол на ХИВ/СПИН в България
4. Номер на Безвъзмездната помощ: BUL-202-G01-H-00

4A.

Номер на ГФ: 495

5. Период на изпълнение: 1 януари 2012 – 31 декември 2015
6. Средства от безвъзмездната помощ (само текущия период на изпълнение): в размер до 10 393 672.00
евро (десет милиона триста деветдесет и три хиляди шестстотин седемдесет и две евро)
Горепосочените средства от безвъзмездната помощ ще бъдат предоставени от Глобалния фонд на
Главния получател разсрочено съгласно условията, посочени в Анекс А на настоящото Споразумение.
7. Обхват на Програмата: ХИВ/СПИН
8. Фискалната година на Главния получател е от 1 януари до 31 декември
9. Местен представител на Фонда („МПФ“):
KPMG
бул. България 45, София 1404, България
телефон: + 359-2-9697-300
Факс: + 359-2-9805-340
На вниманието на: г-жа Ива Тодорова
E-mail: itodorova@kpmg.com
10. Име/адрес за уведомления до Главния получател: 11. Име/адрес за уведомления до Глобалния
фонд:
Д-р Тонка Върлева

г-н Никола Канту

Директор на Програми, финансирани от Глобалния Регионален мениджър, Източна Европа и Ценфонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария трална Азия на Глобалния фонд за борба срещу
СПИН, туберкулоза и малария
Министерство на здравеопазването на Република адрес: Chemin de Blandonnet 8
България
1214 Vernier-Geneve, Швейцария
тел.: +41 22 791 1700
бул. Янко Сакъзов 26, София 1504
факс: +41 22 791 1701
България
тел: + 359 2 946 1482
факс: + 359 2 946 1482
E-mail: tvarleva@mh.government.bg
Това Споразумение се състои от тази Заглавна част и следното:
Изложение (ако е приложимо)
Общи условия
Анекс А – Описание на изпълнението на Програмата и приложения към тях (включително Рамка
за индикаторите за изпълнение и Обобщен бюджет)
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С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 92

БРОЙ 92

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 3

С Т Р.

24

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 92

ОБОБЩЕН БЮДЖЕТ, Година 7

Споразумение : BUL-202-G01-H-00 RCC
България, RCC Request for No-Cost Extention
ГП: Министерство на здравеопазването на република България
Валута: EURO

Период от:
Период до:

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО РАЗХОДНИ КАТЕГОРИИ
1 Човешки ресурси
2 Техническа помощ
3 Обучение
4 Медицински консумативи и оборудване
5 Лекарства
6 Разходи за доставки
7 Инфраструктура и друго оборудване
8 Комуникационни материали
9 Мониторинг и оценка
10 Подкрепа за целевите групи
11 Планиране и администрация
12 Режийни разходи
13 Други

ОБЩО

СПУ 1.1: УЗС: Управление и укрепване на институционалната рамка
СПУ 1.2: УЗС: Стратегическо планиране и разработване на съответстваща законова рамка
СПУ 1.3: УЗС: Човешки ресурси
СПУ 1.4: Администрация, мониторинг и оценка
СПУ 1.5: Подкрепяща среда: управление на програмата
СПУ 2.1: УЗС: Инфраструктура
СПУ 2.2: УЗС: Човешки ресурси
СПУ 2.3: УЗС: Информационна система и оперативни проучвания
СПУ 2.4: Администрация, мониторинг и оценка
СПУ 3.1: Превенция: изследване и консултиране
СПУ 3.2: Превенция: разпространение на презерватив
СПУ 3.3: Превенция: Промяна на поведението - работа на терен в общността
СПУ 3.4: Администрация, мониторинг и оценка
СПУ 4.1: Превенция: Промяна на поведението - работа на терен в общността
СПУ 4.2: Превенция: изследване и консултиране
СПУ 4.3: Превенция: Опиоидна субституираща терапия
СПУ 4.4: Превенция: диагностика и лечение на ППИ
СПУ 4.5: Грижи и подкрепа: водене на случаи за хората в най-голям риск
СПУ 4.6: Подкрепяща среда: намаляване на стигмата
СПУ 4.7: Администрация, мониторинг и оценка
СПУ 5.1: Превенция: Промяна на поведението - работа на терен в общността
СПУ 5.2: Грижи и подкрепа: водене на случаи за хората в най-голям риск
СПУ 5.3: Превенция: изследване и консултиране
СПУ 5.4: Превенция: диагностика и лечение на ППИ
СПУ5.5: Администрация, мониторинг и оценка
СПУ 6.1: Превенция: Промяна на поведението - работа на терен в общността
СПУ 6.2: Превенция: изследване и консултиране
СПУ 6.3: Превенция: диагностика и лечение на ППИ
СПУ 6.4: Грижи и подкрепа: водене на случаи за хората в най-голям риск
СПУ 6.5: Подкрепяща среда: намаляване на стигмата
СПУ 6.6: Администрация, мониторинг и оценка
СПУ 7.1: Превенция: Промяна на поведението - работа на терен в общността
СПУ 7.2: Превенция: КПП – мас медии
СПУ 7.3: Грижи и подкрепа: подкрепа за сираци и уязвими деца
СПУ 7.4: Подкрепяща среда: промени в законодателството
СПУ 7.5: УЗС: Информационна система и оперативни проучвания
СПУ 7.6: Администрация, мониторинг и оценка
СПУ 8.1: УЗС: Инфраструктура
СПУ 8.2: УЗС: Човешки ресурси
СПУ 8.3: Лечение: профилактика и лечение на опортюнистични инфекции
СПУ 8.4: Грижи и подкрепа: грижи и подкрепа за хронично болните
СПУ 8.5: УЗС: Информационна система и оперативни проучвания
СПУ 8.6: УЗС: Стратегическо планиране и разработване на съответстваща законова рамка
СПУ 8.7: Подкрепяща среда: намаляване на стигмата
СПУ 8.8: Администрация, мониторинг и оценка
СПУ 9.1: УЗС: Информационна система и оперативни проучвания
СПУ 9.2: УЗС: предоставяне на услуги
СПУ 9.3: Подкрепяща среда: укрепване на гр, общество и изграждане на институц. капацитет
СПУ 9.4: УЗС: Инфраструктура
СПУ 9.5: Превенция: Промяна на поведението - работа на терен в общността
СПУ 9.6: Превенция: изследване и консултиране
СПУ 9.7: Превенция: диагностика и лечение на ППИ
СПУ 9.8: Грижи и подкрепа: Индивидуална помощ на хората в най-голям риск
СПУ 9.9: Подкрепяща среда: намаляване на стигмата
СПУ 9.10: Администрация, мониторинг и оценка

ОБЩО

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛИ
1
2
3

Министерство на здравеопазването
НПО
Лечебни и здравни заведения

1.4.2015
30.6.2015

1.7.2015
30.9.2015

1.10.2015
31.12.2015

2 421 500

571 690

606 863

599 018

643 930

Година 7
Общо
Година 7 Период 25 Период 26 Период 27 Период 28
9 868
22 680
18 093
10 580
61 220
5 263
7 388
5 313
3 688
21 650
26 720
23 970
24 870
12 220
87 780
13 575
13 575
13 575
13 575
54 300
80 640
88 140
90 640
94 890
354 310

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ДЕЙНОСТИ
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.1.
3.2.
3.3.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.
9.9.
9.10.

1.1.2015
31.3.2015

Година 7
Общо
Година 7 Период 25 Период 26 Период 27 Период 28
374 080
376 230
384 630
381 880
1 516 820
12 992
25 692
13 942
11 184
63 811
33 890
46 788
49 775
34 413
164 865
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 000
3 000
3 000
3 000
12 000
0
0
0
0
0
13 667
20 667
750
53 517
88 600
2 385
2 910
4 845
3 540
13 680
4 930
4 930
4 930
4 930
19 720
26 726
26 726
39 726
31 526
124 705
100 020
99 920
97 420
119 940
417 300

ОБЩО

84 960
29 660
24 728
77 040

21 240
2 040
6 102
19 260

21 240
6 040
6 102
19 260

21 240
9 290
6 102
19 260

21 240
12 290
6 422
19 260

53 960
102 735
281 334

15 907
22 306
69 865

18 907
23 236
68 615

3 240
30 436
68 615

15 907
26 756
74 240

156 460

41 620

38 280

38 280

38 280

18 000
1 000
19 740
123 125
24 000

4 500
0
4 620
30 231
6 000

4 500
500
4 620
30 231
6 000

4 500
0
5 250
30 031
6 000

4 500
500
5 250
32 631
6 000

6 818
19 830
259 779

1 704
4 733
60 814

1 704
5 633
64 864

1 704
4 733
59 464

1 704
4 733
74 636

4 813
10 800
10 000
20 100
108 205
30 000

1 203
2 700
0
4 620
28 564
0

1 203
2 700
0
5 430
21 364
5 000

1 203
2 700
0
4 620
32 014
0

1 203
2 700
10 000
5 430
26 264
25 000

28 386
2 500
47 400

7 704
0
11 850

6 489
2 500
11 850

7 704
0
11 850

6 489
0
11 850

68 095
4 050
3 900

16 630
600
0

18 205
2 250
0

16 630
600
1 500

16 630
600
2 400

26 970

6 743

6 743

6 743

6 743

6 175
24 000
127 380

0
6 000
29 595

2 825
6 000
29 595

3 350
6 000
34 095

0
6 000
34 095

5 819
9 600
1 500
19 380
2 421 500

1 455
2 400
0
4 620
571 690

1 455
2 400
750
4 620
606 863

1 455
2 400
0
5 520
599 018

1 455
2 400
750
4 620
643 930

Година 7
Общо
Година 7 Период 25 Период 26 Период 27 Период 28
228 904
260 752
243 932
297 769
1 031 357
283 086
283 911
295 386
286 461
1 148 844
59 700
62 200
59 700
59 700
241 300
2 421 500
571 690
606 863
599 018
643 930
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ОБЩИ УСЛОВИЯ
Член 1. Цел на Споразумението
Това Споразумение се ск лючва меж ду
Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария – фондация, учредена по
законите на Швейцария („Глобалния фонд“)
и Главния получател, посочен в графа 2 от
заглавната част на това Споразумение. Това
Споразумение определя условията, при които
Глобалният фонд финансира Главния получател за изпълнение на Програмата, чието име
е изложено в графа 3 на заглавната част на
Споразумението („Програмата“) за държавата,
която е посочена в графа 1 на заглавната част
на Споразумението („Държава-домакин“).
Член 2. Изпълнение на Програмата
(а) Описание и цели на Програмата. Главният получател изпълнява Програмата, както
е описано в „Описание на изпълнението на
Програмата“, включено като Анекс A на това
Споразумение. Рамката/ите за изпълнение на
индикаторите към Анекс А определя основните
цели на Програмата, ключовите индикатори,
очакваните резултати, целите и отчетните
периоди на Програмата. Освен ако не е посочено друго, целите, определени в „Рамката с
инидкатори“, която е приложение към Анекс
А на това Споразумениие, са с натрупване и
не включват изходните данни.
(б) Бюджет на Програмата. Обобщеният
бюджет (бюджети), който е приложен към
Анекс A на това Споразумение, определя
одобрените разходи за срока на Програмата.
Главният получател изпълнява Програмата в
съответствие с Обобщения бюджет. Промени
в бюджета се извършват единствено на основание на писмени указания, предоставени от
Глобалния фонд или по друг начин, писмено
разрешен от Глобалния фонд.
Член 3. Срок на Програмата
(а) Фаза 1: Главният получател признава,
че предвидените средства на Глобалния
фонд за Програмата съгласно Споразумението, предмет на наличието на
финансиране, за период от 24 месеца,
който започва на Фаза 1 – начална дата,
и завършва на крайната дата на Фаза 1
(по-долу „програмни условия“).
(б) Фаза 2. Глобалният фонд реши по свое
усмотрение да удължи Срока на Програмата след Крайната дата на Фаза
1 и да осигури финансиране за Фаза
2 на Програмата. Страните подписаха
изменение на това Споразумение, като
„Срокът на Програмата“ по такъв начин
бе удължен до Крайната дата на Фаза 2.
(в) Фаза I на Продължаване на изпълнението на Програма („ПИП-I“). Глобалният
фонд реши по свое усмотрение да удължи
Срока на Програмата след Крайната дата
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на Фаза 2 и да осигури финансиране
за ПИП-I за продължаване на Програмата (одобрение на ПИП-I). Страните
подписаха изменение на настоящото
Споразумение и Срокът на Програмата
е удължен до Крайната дата на ПИП-I.
(г) Фаза II на Продължаване на изпълнението на Програма („ПИП-II“). Глобалният фонд има право да реши по
свое усмотрение да удължи Срока на
Прог рамата след Крайната дата на
ПИП-I и да осигури финансиране за
ПИП-II за продължаване на Програмата
(одобрение на ПИП-II). В случай, че
Глобалният фонд издаде одобрение за
ПИП-II, страните подписват изменение
към това Споразумение и Срокът на
Програмата се удължава до Крайната
дата на ПИП-II или друга дата, определена от Глобалния фонд в издаденото
от него Одобрение за МПФ-II.
(д) Отпуснати средства, счетени за получени. Начална дата на Фаза 1, Крайна
дата на Фаза 1 и Крайна дата на Фаза
2 се определят от датата, на която Главният получател получи първия транш
средства от безвъзмездната помощ по
това Споразумение, или съгласно начин,
който е договорен между страните. За
тази цел се счита, че Главният получател е получил първия транш средства
седем календарни дни след като Попечителят на Глобалния фонд пусне чрез
банков превод този първи транш средства по банковата сметка на Главния
получател („Дата, на която средствата
се считат получени“). Ако Датата, на
която средствата се считат получени, е
между първия и четиринадесетия ден
от месеца, Началната дата на Фаза 1
е първият ден от същия месец. Ако
Датата, на която средствата се считат
получени, е след четиринадесетия ден
от месеца, Началната дата на Фаза 1 е
първият ден от следващия месец.
(е) Уведомление. След Датата, на която
средствата се считат получени, Глобалният фонд изпраща уведомление до
Главния получател относно Началната
дата на Фаза 1, Крайната дата на Фаза 1
и Крайната дата на Фаза 2, като заглавната част на настоящото Споразумение
съответно се актуализира.
Член 4. Средства от Безвъзмездната помощ
За настоящия отчетен период, както е
заложено в графа 5 от Заглавната страница
на Споразумението, сумата, предоставена от
Глобалния фонд към Главния получател, не
трябва да превишава посочената в графа 6 от
Заглавната страница на Споразумението, която
може да бъде предоставена на Главния полу-
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чател съгласно условията на Споразумението.
За целта на това Споразумение „Безвъзмездната помощ“ трябва да се състои от средства,
посочени в графа 6 от Заглавната страница на
това Споразумение, заедно с всички предишни
предоставени средства от Глобалния фонд на
Главния получател. Главният получател може
да използва средствата само за програмни
дейности, които се осъществяват по време на
програмния период, или ако друго е писмено
договорено с Глобалния фонд.
Член 5. Представяне и гаранции на Главния получател
Главният получател представя и гарантира
пред Глобалния фонд следното считано от датата на влизане в сила на това Споразумение:
(а) Законови правомощия. Главният получател е юридическо лице, действително
съществуващо по законите на юрисдикцията, в която е създадено.
(б) Правна приложимост. Това Споразумение е надлежно сключено и предоставено от Главния получател и позволява
приложимост на права срещу Главния
получател съобразно условията по Споразумението.
(в) Необходими правомощия. Главният получател разполага с всички необходими
правомощия, власт и законови възможности да: (i) притежава свои активи; (ii)
провежда дейности по Програмата; и (iii)
да сключи това Споразумение.
(г) Законосъобразност. Дейностите на Главния получател се провеждат съгласно
законите на Държавата-домакин и друго
приложимо законодателство, включително, но не само, законодателство за
интелектуалната собственост. В допълнение Главният получател е запознат
със съществуването на закони, които
забраняват предоставянето на средства
и подкрепа на лица и организации, свързани с тероризъм, и че Европейският
съюз, Правителството на САЩ и Съвета
за сигурност на ООН са публикували
списъци, посочващи лицата и организациите, за които се смята, че са свързани
с тероризъм.
(д) Отсъствие на съдебни претенции. Не
съществуват съдебни претенции, разследвания или текущи, предстоящи или
обявени процедури срещу Главния получател, които, ако решението по тях е
неблагоприятно, биха имали съществено
отрицателно въздействие върху капацитета на Главния получател да изпълнява
Програмата.
(е) Допълнителност на средствата. Безвъзмездната помощ представлява допълнение към ресурсите, които Държавата-домакин получава от външни и национални
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източници за борба срещу заболяванията,
посочени в графа 7 от заглавната част
на това Споразумение, или, ако това е
неприложимо, разходи за здравеопазване
(ако в графа 7 е упоменато Укрепване
на системите на здравеопазване).
(ж) Отсъст вие на двойно финанси ране.
Планираните резултати по Програмата
са възможни чрез допълнителното финансиране, предоставено от Глобалния
фонд по силата на това Споразумение.
Главният получател не получава финансиране от друг източник, което дублира
финансирането, предоставено по силата
на това Споразумение.
Член 6. Договорености, потвърдени от
Главния получател
Главният получател декларира и договаря с Глобалния фонд следното за Срока на
Програмата:
(а) Пълномощия. Лицето, което подписва
документите, отнасящи се до това Споразумение (включително всички изменения
и допълнения към Споразумението), разполага към датата на такова подписване
с правомощията да подписва същите
документи.
(б) Уведомление за съществени събития.
Главният получател незабавно предоставя писмени уведомления до Глобалния
фонд относно всички съдебни искове,
разследвания или процедури, които, ако
решението по тях е неблагоприятно,
биха могли да доведат до съществен
отрицателен ефект върху способността
на Главния получател или Подполучател (както е описано в Член 14 на това
Споразумение) да изпълнява Програмата
или други свои задължения по силата на
това Споразумение.
(в) Извършване на дейност. Главният получател се задължава, като гарантира
същото за всеки Подполучател, да извърши всичко необходимо да запази,
поднови и запази валидни и действащи
своето законно съществуване и своите
права, лицензии и разрешителни, които
могат да са необходими за изпълнението
на дейности по Програмата, за които те
отговарят.
(г) Законосъобразност. Главният получател
се задължава, като гарантира същото за
всеки Подполучател, да спазва законите
на Държавата-домакин и всяко друго приложимо законодателство, включително,
но не само, законодателство за интелектуалната собственост при изпълнението
на дейности по Програмата.
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(д) Допълнителност на средствата. Главният
получател предприема всички възможни действия да осигури валидността на
декларираното от Член 5(е) по-горе през
целия Срок на Програмата.
(е) Уведомление за допълнително финансиране. Главният получател предоставя
писмено уведомление на Глобалния фонд
относно всяко допълнително финансиране, получено от Главния получател, което
може да изисква промяна в Програмата
с цел изпълнение на задълженията по
Член 5(ж) на това Споразумение.
Член 7. Национален координационен комитет
(а) НКК. Страните приемат, че Националният координационен комитет („НКК“)
координира подаването на проекти пред
Глобалния фонд от Държавата-домакин,
включително искания за продължаване
на финансирането след Крайната дата
на Фаза 1 („Искане за продължаване на
финансиране“), Крайната дата на Фаза
2 („Предложение за участие в ПИП“)
и Крайната дата на ПИП-I („Искане
за продължаване на финансирането по
ПИП“) и следи изпълнението както
на дейностите по Програмата по това
Споразумение, така и по други програми, финансирани от Глобалния фонд в
Държавата-домакин, ако има такива.
(б) Сътрудничество. Главният получател
сътрудничи с НКК и Глобалния фонд за
изпълнение целта на това Споразумение.
Главният получател е на разположение
за редовни срещи с НКК за обсъждане
на планове, споделяне на информация и
съобщения по въпроси, свързани с Програмата. Главният получател предоставя
на НКК, при поискване от страна на
НКК, копие от доклади и информация
от съществена важност за Програмата с
информативна цел. Това може да включва, но не само, Искания за отпускане на
средства, документи, предоставени за
изпълнение на предварително условие,
писма по изпълнението, както и всички изменения по това Споразумение.
Освен това Главният получател оказва
съдействие на НКК при подготовката на
Искане за продължаване на финансиране.
Главният получател разбира, че Глобалният фонд има право по свое собствено
усмотрение да сподел я информаци я
относно Програмата с НКК.
Член 8. Местен представител на фонда
(а) МПФ. Глобалният фонд е наел Местен
представител на фонда („МПФ“), упоменат в графа 9 от заглавната част на това
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Споразумение, да изпълнява определени
функции от името на Глобалния фонд,
включително:
i. оценка на капацитета на Главния получател да изпълнява Програмата и да
управлява Средствата от безвъзмездната
помощ; и
ii. потвърждение на напредъка на Главния
получател към изпълнение на целите на
Програмата, разходването на Средствата
от безвъзмездната помощ и спазването
на сроковете и условията по Споразумението.
(б) Сътрудничество. Главният получател
сътрудничи напълно с МПФ, за да даде
възможност на МПФ да изпълнява своите
функции. За тази цел Главният получател се задължава и гарантира същото
за всеки Подполучател наред с друго:
i. да предава на Глобалния фонд чрез
Местния представител на фонда всички отчети, искания за предоставяне на
средства и друга изисквана по Споразумението информация;
ii. да предава на Местния представител
на фонда копия от всички одиторски
доклади;
iii. да позволява на МПФ да провежда
специални непланирани предварително
посещения на обекти по време и място,
определени от МПФ;
iv. да позволява на МПФ да прави преглед
на Счетоводните книги и документацията по Програмата (както е описано
в член 13 на това Споразумение) по
време и място, определени от МПФ;
v. да позволява на МПФ да интервюира
неговия персонал и персонала на Подполучатели;
vi. да си сътрудничи с Местния представител на фонда за определяне на нуждата
от допълнително обучение и изграждане
на капацитет, които могат да бъдат
необходими на Главния получател и
Подполучателите за изпълнение на
Програмата; и
vii. да си сътрудничи с МПФ по други начини, които Глобалният фонд може да
конкретизира.
(в) Представител на МПФ. За целите на настоящото Споразумение главен представител на Местния представител на фонда
ще бъде лицето, назовано и действащо
на длъжността, определена в графа 9
от заглавната част на Споразумението.
Глобалният фонд може единствено по
свое усмотрение да реши да смени МПФ
или да определи алтернативен основен
представител на МПФ, като надлежно
информира Главния получател в този
смисъл.
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Член 9. Управление на средствата от Безвъзмездната помощ
(а) Усвояване на средствата. Главният получател осигурява всички средства от
безвъзмездната помощ да бъдат разумно
управлявани и предприема всички необходими действия да осигури средствата
от безвъзмездната помощ да се използват
единствено за целите на Програмата и
съгласно условията в това Споразумение.
Съответно Главният получател полага необходими усилия да осигури средствата от
безвъзмездната помощ да не се използват
от него или който и да е Подполучател
за подкрепа или промоция на насилие, за
подпомагане на терористи или свързани
с тероризма дейности, за извършване
на дейности, свързани с пране на пари,
или за финансиране на организации, за
които се знае, че подкрепят тероризма
или са въвлечени в дейности по пране
на пари.
(б) Изисквания за противодействие на пране
на пари. Главният получател приема и
се съгласява, вземайки предвид ангажимента на Глобалния фонд за превенция
на пране на пари, със следното:
i. всички трансакции, включващи трансфер, отпускане, транспортиране, транс
мисия или обмяна на средствата от
безвъзмездната помощ (включително
електронни разплащания на средства
и обмен на валута), се осъществяват от
банката на Главния получател, в която
се превеждат средствата от Глобалния
фонд, освен ако Глобалният фонд в
писмен вид не одобри друго преди извършване на трансакцията;
ii. всички трансакции на средства от безвъзмездната помощ, които се осъществяват чрез електронни разплащания
или обмен на валута, следва да бъдат
надлежно документирани;
iii. всички операции, свързани с обмен на
валута на средства от безвъзмездната
помощ, следва да се осъществяват чрез
установени и регулирани финансови
институции;
iv. операциите, свързани с обмен на валута,
които не са осъществени чрез установени и регулирани финансови институции,
няма да се считат за „дейности по Програмата“ (дефинирани като „дейности,
пряко подкрепящи Програмата“); и
v. трансферът, отпускането, транспортирането, трансмисията или обмяната на
средства от безвъзмездната помощ по
какъвто и да било начин (i) на трети
страни, несвързани с изпълнението на
Програмата и настоящото Споразуме-
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ние; или (ii) за дейности, неподкрепящи
пряко изпълнението на Програмата, е
строго забранено.
Включване на изискванията за противодействие на прането на пари в договорите
с подполучателите. Главният получател
ще включи разпоредбите, изброени в
Член 9 (б) на това Споразумение (адаптирано в въотвествие със статута на
подполучателите), във всички договори
с подполучатели и ще носи отговорност
за стриктното им спазване от страна на
подполучателите.
Корективни мерки и отговорности за
нарушаването на изискванията за противодействие на пране на пари. Главният
получател приема и се съгласява със
следното:
глобалният фонд може да упражни
правото си да прекрати или наложи
рестрикции върху настоящото Споразумение в случай на всяка една трансакция
на средства от безвъзмездната помощ,
която противоречи на разпоредбите
на Член 9(б) и 9(в) на настоящото
Споразумение (всяка една трансакция,
„неоторизирана трансакция“); и
главният получател носи еднолична
отговорност, финансова и друга, за
всички щети, произлизащи от неоторизирани трансакции, и ще възстанови
на Глобалния фонд сумата по всички
щети или печалби, произлизащи от
неоторизирани трансакции.

Член 10. Отпускане на средства по Безвъзмездната помощ
(а) Отпускане на средства. Независимо от
графика за отпускане на средства, съдържащ се в Анекс A на това Споразумение,
времевите рамки и сумата на отпуснатите
средства по Безвъзмездната помощ се
определят от Глобалния фонд по негово
усмотрение. По-конкретно Глобалният
фонд няма да разреши отпускането на
средства по Безвъзмездната помощ, ако
не са изпълнени следните условия:
i. главният получател е подал до Глобалния фонд Искане за отпускане на
средства, подписано от лицето или
лицата, упълномощени от Главни я
получател да го извършат, по начин,
удовлетворителен за Фонда по своята
форма и съдържание, и по време, което
е приемливо за Глобалния фонд;
ii. глобалният фонд е определил по свое
усмотрение наличието на достатъчни
средства за отпускане на сумите за
съответната цел към момента на отпускането на средствата;
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iii. главният получател е изпълнил в удовлет вори телни за Глоба лни я фон д
форма и съдържание предварителните
условия за такова отпускане на средства
или специалните условия, посочени в
Анекс A, ако има такива, и в рамките
на приложимата крайна дата, посочена
в Заглавната част, или други срокове,
отбелязани в специалните условия;
iv. главният получател доказва, че сумата,
изискана в Искането за отпускане на
средства, се основава на разумните
нужди от паричен поток за периода,
за който е поискано отпускането на
средства;
v. главният получател е предоставил на
Глобалния фонд всички Отчети за напредъка по Програмата, упоменати в
члeн 15(б) на това Споразумение, които
е трябвало да бъдат предадени преди
датата на Искането за отпускане на
средства;
vi. главният получател доказва, че е постигна л резултати по Прог рамата,
отговарящи на целите за индикатори,
указани в Рамката/ите за изпълнение
на индикаторите, приложена към Анекс
А, през периодите, указани там, и е
предоставил обяснения за причините,
довели до отклонение от целите;
vii. след доставката на Здравни продукти,
закупени със средства от Безвъзмездната помощ, Главният получател отчита цените и друга свързана с тях
информация, изисквана за отчитане
от Глобалния фонд съгласно Член 19
на това Споразумение, включително и
Ръководството (както е дефинирано в
Член 19 на настоящото Споразумение),
с помощта на Механизъм за отчитане
на цените, наличен на уебстраницата
на Глобалния фонд, или друг подходящ
механизъм, който Глобалният фонд
предостави за тази цел; и
viii. МПФ (упоменат в Член 8 на това Споразумение) потвърждава информацията,
предоставена в Искането за отпускане
на средства.
(б) Крайни срокове. Ако предварителните
условия или специалните условия, посочени в Описание на изпълнение на
Програмата, не са били изпълнени до
приложимата крайна дата или краен срок
или ако Главният получател не успее да
постигне целите по Програмата, упоменати в това Споразумение, в рамките на
сроковете, изложени в него, Глобалният
фонд може по всяко време и по свое
усмотрение да прекрати или временно
да преустанови това Споразумение с писмено предизвестие до Главния получател
според Член 26 от това Споразумение.

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 9

(в) ПИП-I крайна дата. Глобалният фонд
няма да разреши отпускането на средства
по Безвъзмездната помощ след Крайната
дата на ПИП-I, освен ако страните не
изменят това Споразумение така, че то
да отразява Одобрението за ПИП-II
(както е описано в Член 3(г) от Общите
условия на това Споразумение).
(г) ПИП-II крайна дата. Глобалният фонд
няма да разреши отпускането на средства
по Безвъзмездната помощ след Крайната
дата на ПИП-II.
Член 11. Банкови сметки, лихви и други
приходи по Програмата
(а) Банкова сметка. Главният получател
осигурява:
i. средствата от Безвъзмездната помощ,
които са във владение на Главния получател или Подполучатели, да останат,
доколкото това е практически приложимо, в банкова сметка, която носи
лихва при разумен процент, който се
предлага в Държавата-домакин, докато
средствата бъдат разходвани за целите
на Програмата
ii. всяка банка, в която са вложени средства от Безвъзмездната помощ, отговаря
напълно на всички приложими местни
и международни банкови стандарти и
регламенти, включително изискванията
за капиталова адекватност; и
iii. средствата по Безвъзмездната помощ се
държат във вид на парични средства и
при поискване могат да бъдат изтеглени
по всяко време.
(б) Лихви. Всички лихви върху средства по
Безвъзмездната помощ, отпуснати от
Глобалния фонд за Главния получател
по силата на това Споразумение или от
Главния получател за Подполучатели,
се отчитат и използват единствено за
целите на Програмата.
(в) Приходи. Всички приходи, спечелени от
Главния получател или Подполучатели
от дейности по Програмата, включително, но не само, приходи от дейности
за „социален маркетинг“, се отчитат и
използват единствено за целите на Програмата.
Член 12. Данъци и митни сборове
(а) Освобождаване от данъци. Главният получател силно се насърчава да гарантира,
че това Споразумение и закупуването на
стоки или услуги със средства от Безвъзмездната помощ от страна на Главния
получател и всички подполучатели са
освободени от всякакви митни сборове
и такси, които се налагат в съответствие
с действащото законодателство в Държавата-домакин. Главният получател не
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по-късно от 90 дни след Началната дата
на Фаза 1 информира Глобалния фонд
относно статуса на освобождаване от
данъци и мита, който е бил осигурен за
помощта по това Споразумение.
(б) Възстановяване на платени данъци. Ако
определен данък или мито е бил наложен
и платен от Главния получател или Подполучател въпреки освобождаването от
такъв данък или мито, Глобалният фонд
може по свое усмотрение (i) да изиска
от Главния получател да възстанови на
Глобалния фонд или на други страни, ако
такова е указанието на Глобалния фонд,
сумата на същите данъци със средства,
различни от тези, които са предоставени по това Споразумение; или (ii) да
компенсира сумата на същите данъци
от суми, които следва да се отпуснат
по това или друго Споразумение между
Глобалния фонд и Главния получател.
(в) Разрешаване на данъчни въпроси. В
случай на разногласия относно прилагането на освобождаването, което е
било разрешено от правителството на
Държавата-домакин, Глобалният фонд и
Главният получател своевременно полагат всички възможни усилия да разрешат
тези въпроси, водени от принципа, че
средствата по Безвъзмездната помощ
трябва да бъдат освободени от данъци,
така че цялата помощ, доставена от
Глобалния фонд, да допринася директно за лечението и профилактиката на
заболяването в Държавата-домакин.
Член 13. Одити и документация
(а) Счетоводни книги и документация на
Главния получател. Главният получател
се задължава, като гарантира същото
за Подполучателите, да поддържа счетоводни книги, записи, документи и
други свидетелства, свързани със Споразумението, достатъчни да покажат без
ограничение всички разходи и спечелени
приходи от Главния получател по Програмата и цялостния напредък към приключване на Програмата („Счетоводни
книги и документация по Програмата“).
Главният получател и Подполучателите
поддържат Счетоводни книги и документация по Програмата в съответствие с
общоприетите счетоводни стандарти
в Държавата-домакин. Счетоводните
книги и документация по Програмата
се съхраняват от Главния получател
най-малко три години след датата на
последното плащане по това Споразумение или за толкова по-дълъг период,
ако е необходимо, колкото се изисква за
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разрешаване на предявени искове или
запитвания при одити, или ако това е
поискано от Глобалния фонд.
Одити на Главния получател. Главният
получател провежда годишни финансови одити за приходите и разходите по
Програмата, проведени от независим
одитор. Първи ят период, подлежащ
на одит, ще бъде първата приключена
фискална година на Главния получател
(както е посочено в графа 8 от заглавната
страница на това Споразумение, може
да се променя периодично с писмено
уведомление). Ако обаче краят на първата такава фискална година е по-малко
от шест месеца след Началната дата на
ПИП 1, първият одитиран период ще
бъде от Началната дата на ПИП 1 до
края на втората фискална година.
Независим одитор. Не по-късно от три
месеца след Началната дата на ПИП 1
Главният получател уведомява Глобалния фонд за независимия одитор, който
той е избрал за извършване на годишните
одити, упоменати в алинея (б) на този
член. Окончателният избор на независим
одитор и условията на работата му подлежат на одобрение от Глобалния фонд,
като това се осъществява не по-късно
от шест месеца след Началната дата на
ПИП 1.
Одити на Подполу чатели. Главни ят
получател осигурява провеждането на
годишни одити на приходите и разходите
на всеки Подполучател на средства от
Безвъзмездната помощ. Във връзка с това
изискване Главният получател представя пред Глобалния фонд план за одити
на Подполучатели не по-късно от шест
месеца след Началната дата на ПИП 1
и копие от всички проведени одити на
Подполучатели. Първият период на одит
за Подполучатели е не по-късно от първия
период на одит, приложим по подточка
(б) по-горе.
Отчети за одитите. Главният получател
предоставя на Глобалния фонд отчет за
всеки един одит, организиран от Главния
получател или Подполучател, в съответствие с този член не по-късно от шест
месеца след края на периода, за който
се извършва одитът.
Одит от страна на Глобалния фонд.
Глобалният фонд си запазва правото
самостоятелно или чрез посредник (като
използва средства от Безвъзмездната
помощ или други налични ресурси за
тази цел) да извърши одитите, изисквани
по това Споразумение, и/или да направи финансов преглед, разследващ одит
или оценка, или да предприеме други
действия, които счита за необходими,
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за да осигури отчетността на средствата
по Безвъзмездната помощ от страна на
Главния получател и Подполучателите.
(ж) Право на достъп. Главният получател
позволява и осигурява всички трети
страни да позволят на упълномощени
представители на Глобалния фонд, включително на Офиса на Генералния инспектор, негови посредници или друго трето
лице, упълномощено от Глобалния фонд,
неограничен достъп по всяко време до:
(i) Счетоводните книги и документация
по Програмата или друга документация,
отнасящи се до Програмата, които се
съхраняват от Главния получател; (ii)
помещенията на Главния получател или
Подполучател, където се съхраняват
Счетоводни книги и документация по
Програмата, или дейности по Програмата
се извършват или са били извършвани;
(iii) други обекти, където се държи документация, свързана с Програмата, или
дейности по Програмата се извършват
или са били извършвани; и (iv)целия
персонал на Главния получател и/или
Подполучатели на средства от Безвъзмездната помощ. Главният получател
осиг у рява неговите споразу мени я с
Подполучатели да включват права на
неограничен достъп на Глобалния фонд
по тази подточка (ж). За да се изключи
съмнение за злоупотреба, отказът да
бъде предоставено право на неограничен
достъп, описано в тази подточка (ж),
включително, но не само, отказът да
бъде предоставен неограничен достъп
на Офиса на Генералния инспектор,
представлява нарушение на настоящото
Споразумение.
(з) Уведомление. Главният получател уведомява своевременно Глобалния фонд в
писмена форма за одит или разследваща
проверка, свързана с дейностите на Главния получател или на Подполучател.

(б) сключва Споразумение за предоставяне
на безвъзмездна помощ с всеки Подполучател, което поражда задължения на
Подполучателя към Главния получател,
които са принципно еквивалентни на
тези на Главния полу чател по това
Споразумение и които са разработени
с цел да улеснят спазването от страна
на Главния получател на условията на
това Споразумение. Тези задължения
включват, но не се ограничават със
задължението Подполучателят да използва всички средства от Безвъзмездната помощ изключително за целите
на Програмата и да полага разумни
усилия, за да гарантира, че средствата по
Безвъзмездната помощ не се използват
за подкрепа или промоция на насилие,
подпомагане на терористи или свързана
с тероризъм дейност, за извършване на
дейности, свързани с пране на пари,
или за финансиране на организации, за
които се знае, че подкрепят тероризма
или са въвлечени в дейности по пране
на пари;
(в) предоставя при поискване от Глобалния
фонд копие от всяко Споразумение за
предоставяне на безвъзмездна помощ с
Подполучател; и
(г) поддържа и спазва система за мониторинг на работата на Подполучателите
и осигурява редовна отчетност от тях
съгласно това Споразумение.
Главният получател потвърждава и приема, че предоставяйки средства от Глобалния
фонд на Подполучатели или извършвайки
плащания от тяхно име за изпълнение на
дейности по Програмата, не освобождава
Главния получател от неговите задължения
съгласно настоящото Споразумение. Главният получател е отговорен за действията и
бездействията на неговите Подполучатели,
свързани с Програмата, така както биха били
действия и бездействия на Главния получател.

Член 14. Подполучатели
Съгласно настоящото Споразумение Главният получател може периодично да предоставя средства от Безвъзмездната помощ на
други инстанции за извършване на дейности
по Програмата („Подполучатели“) при условие,
че Главният получател:
(а) оценява капацитета на всеки Подполучател да изпълнява дейности по Програмата
и да се отчита по тях, предоставя така
направените оценки на Глобалния фонд
при поискване и избира всеки Подполучател въз основа на положителна оценка
на капацитета на същия Подполучател
да изпълнява дейности по Програмата,
които са му възложени, по прозрачен и
документиран начин;

Член 15. Отчети за напредъка по Програмата
(а) Предоставяне на отчети. Главният получател предоставя на Глобалния фонд
отчетите, упоменати в алинея (б) от този
член. Освен това Главният получател
изпраща на Глобалния фонд такава информация и отчети в такива периоди,
каквито Глобалният фонд може да изиска.
Глобалният фонд може периодично да
предоставя на Главния получател насоки чрез публикуване на информация
на интернет страницата на Глобалния
фонд или чрез писма по изпълнението
относно приемливата честота, форма и
съдържание на отчетите, изисквани по
този член. Главният получател предо
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ставя на НКК копие от всички отчети,
които Главният получател подава до
Глобалния фонд по този член.
(б) Периодични отчети. Главният получател
отчита напредъка по целите на Програмата за съответния период, посочени
в Анекс А към това Споразумение, не
по-късно от 45 дни след края на всеки
отчетен период, посочен в Анекс A.
Главният получател подава периодични отчети във формуляра, определен в
Анекс A. За съответния период Главният
получател дава обяснения в отчета за
всички несъответствия между планираните и реалните резултати и между
планираните и реалните разходи.
(в) Използване на отчетите. Главният получател приема и се споразумява, че
Глобалният фонд има право да публикува
в своя публичен домейн отчетите, изцяло
или частично, които са били представени от Главния получател на Глобалния
фонд по силата на това Споразумение.
Също така Главният получател приема
и се споразумява, че Глобалният фонд
има право да използва, възпроизвежда,
модифицира и/или адаптира информацията и другите данни, съдържащи се в
тези отчети, по своя преценка.
Член 16. Мониторинг и оценка
Главният получател следи и оценява напредъка на Програмата към постигането на
нейната цел, включително дейностите, изпълнявани от Подполучателите, съобразно плана
за мониторинг и оценка, одобрен от Глобалния
фонд. Главният получател осигурява получаването на качествени данни относно напредъка
и отчита точно резултатите по Програмата.
Член 17. Оценки от Глобалния фонд
Глобалният фонд може по свое усмотрение
да проведе или поръча провеждането на оценки
на Програмата или на конкретни дейности
по Програмата, изпълняващи звена или други
въпроси, свързани с Програмата. Глобалният
фонд определя условията за всяка оценка и
подходящ график за провеждането є. Главният получател изисква от Подполучателите
да улеснят тази оценка. Упражняването от
страна на Глобалния фонд на това право не
премахва задължението на Главния получател
да следи и оценява Програмата.
Член 18. Договори за стоки и услуги
(а) Практики на доставките. Главният получател непрекъснато информира Глобалния фонд относно политиките и
практиките, които използва за сключване на договори за стоки и услуги по
това Споразумение. Тези политики и
практики, ръководещи доставките по
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Програмата, трябва да са съобразени наймалко с изискванията, изброени по-долу
в подточки (i) до (viii), а при доставката
на Здравни продукти – изискванията в
Член 19 на това Споразумение. Главният
получател осигурява спазването на тези
политики и практики по всяко време.
i. договорите се възлагат при условия на
прозрачност и конкурентност, с изключение единствено на установени изключения, включени в писмени политики
и практики за доставка, предоставени
на Глобалния фонд;
ii. обявленията за търгове трябва ясно
да се съобщят на всички потенциални
участници в търга, на които се дава
достатъчно време да отговорят на обявлението;
iii. обявлението за откриване на процедура
за възлагане на поръчки за доставка
на стоки и услуги предоставя цялата
необходима информация, необходима
на потенциален участник в търга за
участие в търга и като такава се базира
на ясно и точно описание на предложените срокове и условия на договора
и на стоките и услугите, които ще се
придобиват;
iv. условията за участие в търгове за възлагане на договори се ограничават само
до такива, които са от основна важност
да осигурят способността на съответния
участник да изпълни договора и спазването на националното законодателство
за възлагане на поръчки;
v. договорите се възлагат само на отговорни контрагенти, които притежават
потенциална възможност да ги изпълнят
успешно;
vi. за получаване на стоки и услуги не се
заплаща повече от разумна цена (която
се определя, например чрез сравнение
на ценови оферти и пазарни цени);
vii. Главният получател и неговите представители и посредници нямат право
да участват в каквито и да било практики, описани в член 21 (б) във връзка
с такива доставки;
viii. Главният получател трябва да води
подробна документация за получаването
и използването на стоки и услуги, придобити от него по Споразумението, за
естеството и степента на привличане на
бъдещи доставчици на стоки и услуги,
придобивани от Главния получател, и
за основата за възлагане на договори
и поръчки от страна на Главния получател.
(б) Верига на доставка. Главният получател
се задължава да направи всичко възможно да осигури оптимална надеждност,
ефективност и сигурност по отноше-
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ние на веригата доставчици за всички
продукти, закупувани със средства от
Безвъзмездната помощ.
Спазване на изискванията от страна на
Подполучателите. Главният получател
осигурява Подполучателите да спазват
изискванията на този член, когато Подполучателите предприемат доставка на
стоки и услуги за целите на Програмата.
Документация. Главният получател се
задължава, като гарантира същото за
Подполучателите, да поддържа подходяща документация относно всички дълготрайни активи, закупени със средства
по Безвъзмездната помощ.
Право на собственост. Правата върху
стоки или друга собственост, финансирана от Глобалния фонд по Споразумението („Активи на Програмата“), са
на името на Главния получател или на
Подполучател или на друга инстанция,
одобрена от Главния получател, освен
ако Глобалният фонд не нареди по свое
усмотрение и по всяко време правата да
бъдат прехвърлени на Глобалния фонд
или друга инстанция, посочена от Глобалния фонд.
Цели на Програмата. Съгласно Член 9
на това Споразумение Главният получател осигурява всички стоки и услуги
и дейности, финансирани със средства
по Безвъзмездната помощ, включително
тези, доставени и изпълнени от Подполучатели, да се използват единствено за
целите на Програмата.

Член 19. Фармацевтични и други здравни
продукти
(а) Главният получател се задължава всички
здравни продукти, закупени със средства
от безвъзмездната помощ, да бъдат доставени чрез сключване на договори,
възложени при условия на Член 18 и Член
19 на това Споразумение, както и при
условията на Ръководството на Глобалния фонд за Политиките за Обществени
поръчки и Управление на доставките
на здравни продукти, издадено на 12
юни 2012 г., публикувано на интернет
страницата на Глобалния фонд („Ръководството“) и периодично изменяно. За
целите на това Споразумение терминът
„здравни продукти“ включва (i) фармацевтични продукти; (ii) трайни и нетрайни продукти за ин витро диагностика,
микроскопи и оборудване за образна
диагностика; (iii) мрежи против комари;
и (iv) консумативи/здравни продукти за
еднократна употреба (включващи презервативи, инсектициди, терапевтична
хранителна подкрепа, общо лабораторни
артикули и спринцовки).
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(б) Главният получател се задължава както Главният получател, така и всеки
подполучател да спазва изцяло и по
всяко време разпоредбите на Член 18 и
Член 19 на настоящото Споразумение
и разпоредбите на Ръководството, като
всяко споразумение с подполучател ще
включва договорно задължение, чрез
което подполучателят се задължава да
спазва всички разпоредби, изложени в
Член 18 и Член 19 на настоящото Споразумение, и разпоредбите, съдържащи
се в Ръководството относно възлагането
на договори.
(в) Главният получател приема и се съгласява, че без ограничения относно
всяко едно средство на разположение на
Глобалния фонд съгласно настоящото
споразумение или съгласно закона, в
случай че Глобалният фонд определи,
че Главният получател не спазва разпоредбите на настоящото Споразумение
относно възлагането на договорите, на
Ръководството или всякаква друга документация, включена чрез препратка
в гореспоменатото Ръководство, тогава
Глобалният фонд може единствено по
свое усмотрение да изиска или предприеме едно или повече от следните
действия:
i. да изиска Главният получател да възстанови незабавно на Глобалния фонд
всички или част от отпуснатите или
използваните средства във връзка с
договор, който е възложен по начин,
несъответстващ на разпоредбите на
настоящото Споразумение или на разпоредбите на Ръководството;
ii. да изиска Главният получател да достави
здравни продукти съгласно настоящото
Споразумение от агенция за доставки
или друг доставчик, приемлив за Глобалния фонд, и за период, който се
счита подходящ от Глобалния фонд; и
iii. да уреди и извърши пряко отпускане на
средства от Безвъзмездната помощ на
агент за доставки или друг доставчик,
приемлив за Глобалния фонд.
Член 20. Застраховки и отговорност за загуба, кражба или щета
(а) Застраховки. Главният получател поддържа, когато това е възможно, на разумна
цена цялата застраховка на собствеността
от активите на Програмата и застраховка
обща отговорност с финансово стабилни
и с добра репутация застрахователни
компании. Застрахователното покритие
отговаря на това, което се поддържа от
подобни инстанции, занимаващи се с
подобни дейности.
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(б) Отговорност за загуба или кражба. Главният получател отговаря единствено за
загуба или кражба или щета на всички
стоки, закупени със средства от Безвъзмездната помощ (включително тези,
които са във владение на Подполучатели),
и незабавно при възникване на такава
загуба, кражба или вреда, заменя същите
стоки за своя сметка съгласно изискванията за доставка, упоменати в Член 18
и Член 19 от това Споразумение. Освен
това Главният получател е единствено
отговорен за загубата или кражбата на
парични средства, намиращи се във владение на Главния получател или негови
представители или Подполучатели, и
няма да има право да изисква обезщетение от Глобалния фонд за такава загуба
или кражба.
Член 21. Конфликт на интереси; антикорупция, Кодекс на поведение на доставчиците;
Кодекс на поведение на получателите
(а) Стандарти на поведение. Главният получател поддържа и налага стандарти на
поведение за управление на работата на
лицата, свързани с Главния получател
или Подполучател (например директори, служители, чиновници или агенти),
участващи във възлагането и администрирането на договори, безвъзмездни
помощи или други изгоди при използване
на средства от Безвъзмездната помощ,
за да осигури, че същите лица не се занимават с практики, изброени в алинея
(б) по-долу.
(б) Избягване на корупция. Главният получател се задължава, като гарантира
същото за Подполучателите или всяко
лице, свързано с Главния получател или
Подполучател:
i. да не участва в избора, възлагането
или администрирането на договор, безвъзмездна помощ или други отпуснати
средства или операции, финансирани
от Безвъзмездната помощ, в които
лицето, преки роднини на лицето или
негови или нейни делови партньори,
или организации, контролирани или
съществено свързани с това лице, имат
финансов интерес;
ii. да не участва в сделки, в които участват
организации или инстанции, с които
това лице преговаря или има някакъв
ангажимент по отношение на бъдещо
назначаване;
iii. да не предлага, дава, иска или получава, пряко или косвено, парични
средства, услуги, подаръци или друго
с висока стойност, за да повлияе върху
действията на лице, което участва в
процеса на доставка или изпълнение
на договор;
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iv. да не представя неправилно или пропуска факти с цел да повлияе процеса на
възлагане на доставка или изпълнение
на договор;
v. да не участва в схема или договорка
между двама или повече участници в
търг, със или без знанието на Главния
получател или Подполучател, с цел да
промени цените в търга, така че те да
бъдат на изкуствено, неконкурентно
ниво; или
vi. да не участва в друга практика, която
е или може да бъде тълкувана като
незаконна или корупционна практика
в Държавата-домакин.
(в) Оповестяване. Ако Главният получател
знае или научи за:
i. реален, предполагаем или потенциален
конфликт между финансовите интереси
на което и да било лице, свързано с
Главния получател, всеки Подполучател, НКК, МПФ или Глобалния фонд
и задълженията на това лице по отношение на изпълнението на Програмата;
или
ii. която и да било от практиките, описани
в алинея (б) по-горе,
Главният получател незабавно оповестява
всеки реален, предполагаем или потенциален
конфликт на интереси директно пред Глобалния фонд.
(г) Кодекс на поведение на доставчиците.
Главният получател осигурява Кодекса
на поведение на доставчиците на Глобалния
фонд, както и промените по него да бъдат
сведени до знанието на всички участници в
търговете, доставчици, агенти, посредници,
консултанти и предприемачи („доставчици“).
Главният получател приема и се съгласява в
случай на неспазване на Кодекса за поведение,
което се определя еднолично от Глобалния
фонд, Глобалният фонд да запази правото
си да не финансира договора между Главния
получател и доставчика, или да изиска връщането на средствата в случай, че плащането
на доставчика вече е било извършено.
(д) Кодекс на поведение на Получателите.
Главният получател осигурява спазването
на Кодекса на поведение на получателите на
Глобалния фонд, както и промените по него,
достъпни на уебсайта на Глобалния фонд
(„Кодекса на поведение на получателите“), и
осигурява той да бъде сведен до знанието на
всички подполучатели, включително и чрез
писмено упоменаване на прилагането на Кодекса във всеки един договор с подполучател
за предоставяне на безвъзмездна помощ.
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Член 22. Използване на запазени знаци
или търговски марки
Използване на запазени знаци и търговски
марки. Главният получател няма да използва и ще изисква от Подполучателите да не
използват запазения знак или търговските
марки на Глобалния фонд, освен ако Главният
получател и неговите Подполучатели не са
подписали валидно лицензно Споразумение
с Глобалния фонд за такова използване.
Член 23. Новация; прехвърляне на отговорностите на Главния получател
По всяко време, когато или Главният получател, или Глобалният фонд реши, че Главният
получател не е в състояние да изпълни ролята
на Главен получател и да изпълни своите
отговорности по Споразумението, или ако по
някаква причина Глобалният фонд и Главният
получател желаят да прехвърлят всички или
част от отговорностите на Главния получател
на друга инстанция, която е в състояние и
желае да приеме тези отговорности, тогава
другата инстанция („Нов Главен получател“)
може да замести Главния получател в настоящото Споразумение. Заместването трябва да
се извърши при такива условия, договорени
между Глобалния фонд и Новия Главен получател след консултация с НКК. Главният
получател си сътрудничи изцяло с Глобалния
фонд и НКК, за да улесни това прехвърляне.
Член 24. Допълнителни главни получатели
Освен на Главния получател Глобалният
фонд може периодично да предоставя безвъзмездни помощи и на други институции
за изпълнение на програми в Държаватадомакин. Главният получател сътрудничи
при необходимост на такива институции при
реализиране на ползите от всички програми,
финансирани от Глобалния фонд.
Член 25. Известия
Ако това Споразумение изрично не предвижда друго или Глобалният фонд и Главният
получател не се споразумеят в писмена форма
за друго, всяко известие, искане, отчет или друг
вид документи и съобщения, представени от
Главния получател или от Глобалния фонд, се
изпращат до: (i) Упълномощения представител
на другата страна, упоменат в графи 12 или
13 от заглавната част на това Споразумение,
когато е необходимо; или (ii) Името/адреса за
уведомления, отбелязан в графа 10 или 11 от
заглавната част на това Споразумение, когато
е необходимо; всеки може да бъде променян
периодично чрез писмено уведомление на
другата страна. Всички такива документи
се изпращат с копие до НКК. В случай на
контактуване с Глобалния фонд чрез Местния
представител на фонда Главният получател
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предоставя тези документи и съобщения на
лицето, което е определено в графа 9 на заглавната част на това Споразумение. Всички
документи и съобщения по това Споразумение
са на английски език.
Член 26. Прекратяване; суспендиране; изтичане на срока на Програмата
(а) Първенство на решенията на Глобалния
фонд. Глобалният фонд може да прекрати
или суспендира настоящото Споразумение изцяло или частично по каквато и
да било причина, определена по негово
усмотрение, след изпращане на писмено
уведомление до Главния получател. Всяка
част от настоящото Споразумение, която
не е прекратена или суспендирана, ще
остане в пълна сила и действие.
(б) Процедури при прекратяване или изтичане на срока на Програмата. При
пълно или частично прекратяване на
това Споразумение по каквато и да
било причина или изтичане на срока на
Програмата Главният получател наред с
други процедури, които могат да бъдат
поискани от Глобалния фонд:
i. незабавно връща на Глобалния фонд
всички средства от Безвъзмездната
помощ, които не са били разходвани
от Главния получател и Подполучатели към датата на уведомлението за
прекратяване на Споразумението или
крайната дата на Програмата (което
е подходящо), ако това е поискано от
Глобалния фонд;
ii. предоставя на Глобалния фонд краен
одитиран финансов отчет на Програмата;
iii. предоставя на Глобалния фонд инвентарен списък на всички активи и
вземания, закупени със средства от
Безвъзмездната помощ; и
iv. ако това е поискано от Глобалния
фонд, да предостави план (изготвен в
консултация с НКК) за използване на
всички активи и вземания, упоменати
в подалинея iii. по-горе („План за приключване“). Планът за приключване
подлежи на окончателното одобрение
на Глобалния фонд.
(в) Прехвърляне. След изтичане на срока
на Програмата или по-ранно прекратяване на това Споразумение Глобалният
фонд може съгласно Член 18 (д) на това
Споразумение да нареди правата върху
активите на Програмата да бъдат прехвърлени на Глобалния фонд или друга
страна, посочена от Глобалния фонд.
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Член 27. Възстановяванe на парични
средства
Независимо от наличността или предприемането на други корективни мерки по това
Споразу мение Глобални ят фонд може да
изиска от Главния получател незабавно да
възстанови паричните средства на Глобалния
фонд по всички отпуснати траншове средства
от Безвъзмездната помощ във валутата, в която
те са били отпуснати, при всяко от следните
обстоятелства:
i. това Споразумение е било прекратено
или суспендирано;
ii. било е извършено нарушение от страна
на Главният получател на която и да
било от клаузите на това Споразумение;
iii. Глобалният фонд е отпуснал средства
на Главния получател по грешка; или
iv. Главният получател е представил невярно факти от съществена важност,
свързани с това Споразумение.
Член 28. Граници на отговорностите на
Глобалния фонд
(а) Глобалният фонд е отговорен само за
изпълнение на задълженията, конкретно
посочени в настоящото Споразумение.
С изключение на тези задължения Глобалният фонд няма отговорности към
НКК (или негов член), Главният получател, Подполучателите, служители или
контрагенти на същите или което и да
е друго лице или институция в резултат
на Споразумението или изпълнението на
Програмата. Всяка финансова или друга
отговорност, която може да се появи в
резултат на изпълнението на Програмата,
трябва да бъде отговорност единствено
на Главния получател.
(б) Главният получател се задължава с изпълнението на Програмата от името на
НКК, а не от името на Глобалния фонд.
Настоящото Споразумение и Безвъзмездната помощ по никакъв начин не трябва
да се считат като създаващи отношение
възложител – изпълнител, съдружие по
закон или джойнт венчър между Глобалния фонд и Главния получател или
друго лице, включено в Програмата.
Глобалният фонд не поема отговорност за
каквато и да е загуба или щета, произтичаща от Програмата, понесена от което
и да е лице или собственост. Главният
получател при никакви обстоятелства
няма право да заявява, че е представител на Глобалния фонд, и предприема
всички разумни предпазни мерки, за да
избегне създаването на впечатление, че
съществуват подобни взаимоотношения.
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Член 29. Освобождаване от отговорност
Главният получател се задължава да защити и предпази Глобалния фонд, неговите
директори, служители и чиновници и посредници и контрагенти на Глобалния фонд от
(i) всякакви загуби за Глобалния фонд, неговите служители и чиновници, и (ii) всякакви
съдебни искове, съдебни дела за отговорност,
действи я (вк лючително такси, отп уснати
средства и възнаграждения в разумен размер
за юридически услуги), процеду ри, щети,
разходи и задължения от какъвто и да било
вид, които са били причинени на Глобалния
фонд или заведени срещу Глобалния фонд,
неговите служители и чиновници, от или от
името на което и да било лице, основаващо
се на или произтичащо от (или за което може
да се твърди, че произтича от) действия или
бездействия на Главния получател и неговите посредници, служители, Подполучатели,
изпълнители, лица, на които са делегирани
правомощия, или правоприемници, за които Главният получател продължава да носи
отговорност.
Член 30. Писма по изпълнението
За да съдейства на Главния получател в
изпълнението на настоящото Споразумение,
Глобалният фонд периодично изготвя Писма
по изпълнението, които предоставят допълнителна информация и указания по въпроси,
изложени в Споразумението.
Член 31. Модификация или изменение
Освен в случаите на упражняване на едностранни права или дискреционна власт,
изрично посочени в Споразумението, никакви промени по това Споразумение няма да
са валидни освен писмено договорените и
подписани от упълномощени представители
на Глобалния фонд и упълномощени представители на Главния получател.
Член 32. Разпространяване на информация
Главният получател разбира, че Глобалният фонд си запазва правото да публикува
свободно или да разпространява информация,
получена при изпълнението на Програмата.
Член 33. Отказ от право на мерки
Забавяне при упражняване на някое право
или мярка по това Споразумение не се тълкува
като отказ от това право или мярка.
Член 34. Приемници и правоприемници
Настоящото Споразумение е задължително
за приемниците и правоприемниците на Главния получател и се счита, че Споразумението
включва приемниците и правоприемниците на
Главния получател. Но нищо в това Споразу-
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мение не позволява никакво прехвърляне на
право без предварително писмено одобрение
от Глобалния фонд.
Член 35. Арбитраж
Всеки спор, противоречие или съдебна
претенция, произтичащи от или свързани с
това Споразумение, или нарушението, прекратяването или невалидността на същото се
решават чрез арбитраж съгласно арбитражните правила на Комисията по международно
търговско право на ООН, които са в сила
понастоящем. Глобалният фонд и Главният
получател се договарят да се придържат към
арбит ра ж ното решение, взето в съответствие с такъв арбитраж, като окончателно
решение на всеки такъв спор, конфликт или
иск. Правото да назначи такъв арбитър има
Международният арбитражен съд към Международната търговска камара. Арбитрите
са трима на брой. Мястото на арбитража е
Женева, Швейцария. Английският език ще е
езикът на арбитражния процес.
Член 36. Приложимо законодателство
Това Споразумение се ръководи от принципите на Международния институт за унификация на частното право (UNIDROIT) (2004).
Член 37. Цялостно споразумение
Това Споразумение и всички анекси и
приложения към него представляват цялото
Споразумение между Страните и излага всички
условия, договорености и споразумения между
Страните, свързани с предмета на това Споразумение, като замества всички предишни
устни или писмени споразумения, договорености, преговори и дискусии. Няма условия,
договорености или други споразумения, в устен
или писмен вид, изрични, по подразбиране или
допълнителни между Страните, във връзка с
предмета на това Споразумение, освен ако не
е изрично упоменато в това Споразумение и
приложенията към него.
Член 38. Дата на влизане в сила
Това Споразумение, изготвено в два оригинални екземпляра, ще влезе в сила от датата
на неговото подписване както от Главния
получател, така и от Глобалния фонд, които
действат чрез техните упълномощени за целта
представители, посочени в графи 12 и 13 на
заглавната част на това Споразумение.
Член 39. Продължаване на силата
(а) Всички договорености, споразумения,
представяне и гаранции, направени от
Главния получател в това Споразумение, се считат за валидни от Глобалния фонд и продължават да са в сила
след изпълнението и приключването
на това Споразумение независимо от
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разследване, проведено от Глобалния
фонд или от негово име, и независимо,
че Глобалният фонд може да е получил
информация или да е узнал за факт или
неточно представяне или гаранция по
всяко време през Срока на Програмата,
и ще продължи да бъде в пълна сила и
ефект до Крайната дата на Фаза 1 или,
ако Глобалният фонд издаде Одобрение
за Фаза 2, до Крайната дата на Фаза 2,
или, ако Глобалният фонд издаде Одобрение за ПИП-I, до Крайната дата на
ПИП-I, или, ако Глобалният фонд издаде
Одобрение за ПИП-II, до Крайната дата
на Фаза ПИП-II.
(б) Разпоредбите на Член 6 (Договорености, потвърдени от Главния получател),
Член 8 (Местен представител на фонда),
Член 9 (Управление на средствата от
Безвъзмездната помощ), подточки (а),
(е) и (ж) на Член 13 (Одити и документация), подточка (в) на Член 15 (Отчети
за напредъка по Програмата), Член 17
(Оценки на Глобалния фонд), Член 18
(Договори за стоки и услуги), Член 19
(Фармацевтични и други здравни продукти), Член 21 (Конфликт на интереси;
Антикорупция), Член 27 (Възстановяванe
на парични средства), Член 28 (Граници
на отговорностите на Глобалния фонд)
и Член 29 (Освобождаване от отговорност) остават в пълна сила и действие
независимо от изтичането на Срока на
Програмата.
Член 40. Копия
Настоящото Споразумение може да бъде
изпълнено в едно или повече копия, всички
от които представляват едно и също споразумение.
Член 41. Привилегии и имунитет
(а) Нищо в това Споразумение или свързано с
това Споразумение не може да се тълкува
като отказ от привилегии и имунитет,
на които Глобалният фонд има право
по силата на (i) международното право,
включително международното обичайно
право, международни конвенции, съглашения или споразумения; (ii) по силата
на национално право, включващо, но
не лимитирано до Закона за имунитет
на международните организации (22
Код на САЩ 288); или (iii) по силата
на Споразумението за Щабквартирата
между Глобалния фонд и Швейцарския
федерален съвет от 13 декември 2004 г.
(б) Главният получател прави всичко възможно при поискване от страна на Глобалния фонд да осигури признаването
от Държавата-домакин на Глобалния
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фонд като институция, за която важат
привилегиите и имунитета, обикновено
предоставяни на международни организации.
Член 42. Попечител
Глобалният фонд и Международната банка за възстановяване и развитие („Световна
банка“) са сключили споразумение, по силата
на което Световната банка приема да учреди
„Попечителски фонд за Глобалния фонд за
борба със СПИН, туберкулоза и малария“
(„Попечителски фонд“) и да служи като попечител на Попечителския фонд („Попечител“).
Средствата по Безвъзмездната помощ, предоставени на Главния получател, се отпускат от
Попечителския фонд. Всички задължения по
това Споразумение са задължения на Глобалния фонд и Световната банка не носи лична
отговорност за задълженията на Глобалния
фонд по това Споразумение.
Член 43. Съкращения
Ако са използвани в това Споразумение
(включително в Описанието на изпълнението
на Програмата и други анекси или приложения
към това Споразумение), следните съкращения
имат значението, посочено по-долу:
Съкращение
ACT
AIDS/СПИН
ANC/АГК
ART
ARV/АРВ
BCC
BSS
CBO
CHBC
CCM/НКК
CRIS
CSW
CT
DDT
DFID
DHS
DOTS

Значение
Комбинирана терапия, базирана на артемизинин
Синдром на придобитата имунна недостатъчност
Акушеро-гинекологична клиника
Антиретровирусна терапия
Антиретровирусен
Осъществяване на промяна в
поведението
Проу ч ва не за поведен ческ и
надзор
Организация, базирана в общността
Домашни грижи, предоставени
от общността
Национален координационен
комитет
И нформа ц ион на сис т ема за
национален отговор
Проституиращ
Консултиране и изследване
Дихлородифенилтрихлоретан
Агенция за международно развитие на Великобритания
Демографски и здравни проучвания
Кратък курс на лечение под
непосредствен контрол
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Значение
Надзор за резистентност към
медикаменти
DST
Изследване за податливост към
медикаменти
FBO
Религиозна организация
EML
Есенциален лекарствен списък
ERP
Експертен панел
GLC
Комисия „Зелена светлина“
GTZ
Германско техническо сътрудничество
H A A R T / В А - Високоактивна антиретровиАРТ
русна терапия
HCW
Здравен работник
HIS
Здравна информационна система
HIV/ХИВ
Вирус на човешкия имунодефицит
HMIS
И нформа ц ион на сис т ема за
здравно управление
ICH
Международна конференция за
хармонизация на техническите
изисквания за регистрацията
на лекарствените продукти за
човешка употреба
IDU/ИУН
Ин жек ционно у потребяващи
наркотици
IEC
Информаци я, образование и
комуникация
IPT
Неравномерна превантивна терапия
IRS
Прилагане на спрей във вътрешни пространства
ITN
Мрежа, третирана с инсектициди
K AP
Проучване за знания, нагласи
и поведение
LFA/МПФ
Местен представител на фонда
LLITN
Мрежа, третирана с дълготрайни инсектициди
MDG
Целите на хилядолетието за
развитие на Обединените нации
MDR
Мултирезистентен
M&E/МО
Мониторинг и оценка
MERG
Референтна група за мониторинг и оценка
MICS
Широкоаспектно гнездово проучване
MoH/МЗ
Министерство на здравеопазването
МСМ
Мъже, които правят секс с мъже
NAC
Нац иона лни я коми тет по
СПИН
NAP
Национална програма за борба
срещу СПИН
NDR A
Национален орган за регулация
на лекарствените средства
NGO/НПО
Неправителствена организация
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NMCP
NTP
OI
OVC
PAHO
PHC
PEP/ПЕП
PIC/S

PMTCT
PLWHA/
ХЖХС
PPTCT
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Значение
Национална програма за контрол върху маларията
Национална програма за контрол върху туберкулозата
Опортюнистична инфекция
Сираци и деца, които са уязвими
заради СПИН
Панамериканска здравна организация
Доболнична помощ
Постекспозиционна профилактика
С хема за с ът ру д н и че с т во в
проверката на лекарствените
средства
Превенция на предаването на
инфекцията от майка на дете
Хора, живеещи с ХИВ/СПИН

Превенция на предаването на
инфекцията от родител на дете
PR/ГП
Главен получател
PSM
Управление на доставките
RBM
Партньорство за спиране на
маларията
RCC/ПИП
Продължаване на изпълнението
на Програма
RCC-I/ПИП-I Фаза 1 на Продължаване на
изпълнението на Програма
RCC-II/ ПИП- Фаза 2 на Продължаване на
II
изпълнението на Програма
RCM
Рег иона лен коорд и на ц ионен
механизъм
RDT
Бърз диагностичен тест
SR
Подполучател
STD/ППБ
Полово предавана болест
STG
Стандартизирано ръководство
за лечение
STI/ППИ
Полово предавана инфекция
TB
Туберкулоза
UNAIDS
Обединена програма на ООН
по ХИВ/СПИН
UNCITR AL
Комисия по международно търговско право на ООН
UNDP/
Програма за развитие на ООН
ПРООН
UNESCO/
Организация на Обединените
ЮНЕСКО
нации за образование, наука
и култура
UNFPA
Фонд на ООН за населението
UNGASS
Специална сесия на Генералната асамблея на ООН
UNICEF/
Фонд за децата на ООН
УНИЦЕФ
UNIDROIT
Международен институт за унификация на частното право
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USAID
VCT/ДКИ
WHO/СЗО
WHOPES
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Значение
Американската агенция за международно развитие
Доброволно консул т иране и
изследване
Световна здравна организация
П лан на СЗО за оценка на
пестицидите

EECA/SI/356-08/12/2014
08 декември 2014 г.
Д-р Петър Москов
Министър на здравеопазването на Република България
Министерство на здравеопазването на
Република България
пл. Св. Неделя 5
1000 София
Република България
Относно:
Споразумение № BUL 202-G01-H-00
Главен получател: Министерство на здравеопазването на Република България
Писмо по изпълнението № 15
12 месеца продължение без допълнително
финансиране
Актуализиране на рамка с индикатори,
обобщен бюджет, заглавна страница и стандартни условия
Неофициално резюме
С това писмо се удължава периодът на
изпълнението на Програмата с 12 месеца.
Приложени са актуализирана рамка на
индикаторите и приложенията към обобщения
бюджет, които съдържат цели и бюджет
за периода на продължението. Също така с
това писмо се изменят Заглавната страница и
Общите условия на Споразумението.
Уважаеми доктор Москов,
С това писмо бихме искали да предоставим удължаване за период от 12 месеца на
Програмно споразумение BUL 202-G01-H-00,
сключено между Глобалния фонд и Главния
получател – Министерството на здравеопазването (наричано за краткост „Споразумението“).
Ние измен яме Споразу мението, за да
променим датите на периода на изпълнение
от „31 декември 2011 – 31 декември 2014 г.“
на „31 декември 2011 – 31 декември 2015 г.“.
Не се очаква отпускане на допълнително
финансиране за този период.
Цел та на това удъл жаване е: 1. Приключване на дейностите по Споразумението, отложени в резултат на политическата
нестабилност през последните 18 месеца, и
2. Осигуряване на възможности за етично
и отговорно преустановяване на дейностите
по съществуващото Споразумение, което да
осигури стабилен преход към финансиране
и изпълнение на услугите по превенция на
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ХИВ/СПИН, от Споразумението с Глобалния
фонд към българското правителство и други
донори.
Приложили сме актуализирана рамка с
индикатори и приложение към обобщения
бюджет, които съдържат цели и бюджет за
периода.1
В допълнение предвид несъществени промени на Заглавната страница на Споразумението
вследствие на изграждащата се нова финансова
система на Глобалния фонд ние бихме желали
да актуализираме Заглавната страница на Споразумението, като изтрием и преномерираме
определени графи от Заглавната страница на
Споразумението. По-специално графа 6 от
Заглавната страница на Споразумението сега
отразява средствата, предоставени на Главния
получател единствено за настоящия период
на изпълнение. Сумата в графа 6 плюс средствата, намиращи се по сметките на Главния
получател в началото на изпълнението на
настоящия период, останали от предходния
период на изпълнение, е налична за изпълнение на програмни дейности по време на
настоящия период на изпълнение, предмет
на условията на Споразумението.
Също така бихме желали да преместим
определени дати от Заглавната страница на
Споразумението към това писмо по изпълнението, да преместим информация за крайните
дати от заглавната страница на Споразумението към Анекс А на Споразумението, както
и да актуализираме определени препратки
при Общите условия на Споразумението.
Също така искаме да използваме тази възможност, за да изясним в Член 31 от Общите
условия на Споразумението, който позволява
на страна по Споразумението, че доколкото
една страна упражнява своите едностранни
права или дискреционни правомощия, изрично
предоставени по силата на Споразумението,
не се изисква модифициране или изменение
на Споразумението за безвъзмездна помощ.
Нито една от тези промени не засяга правата или задълженията на Главния получател
съгласно Споразумението.
В съответствие с Член 31 от Общите условия
на Споразумението ние също така изменяме
Споразумението, за да отрази промените,
описани по-надолу:
1. Заглавната страница на Споразумението
изцяло се заменя с приложената Заглавна
страница.
1
Това Споразумение е променяно с писма от
12 декември 2003 г., 8 април 2004 г., 2 юни 2004 г.,
6 декември 2004 г., 28 април 2005 г., 29 април
2005 г., 11 април 2007 г., 18 февруари 2008 г., 20
февруари 2009 г., 19 юни 2009 г., 23 юли 2010 г.,
12 ноември 2012 г., 13 февруари 2013 г. и 14 май
2013 г., както и при подписването на Фаза 2 на
9 януари 2006 г., продължение на изпълнение на
Споразумението на 3 декември 2008 г. и продължение на изпълнение на Споразумението на 10
февруари 2012 г.
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2. Заменяме приложение към Анекс А,
озаглавено „Рамка с ин дикатори 9,
10-RCC години 4, 5, 6а: индикатори,
цели и обхванати периоди“ с обновен
документ, наречен „Рамка с индикатори 9, 10, 11 и 12-RCC години 4, 5, 6 и 7:
индикатори, цели и обхванати периоди“,
което е приложено към това писмо.
3. Допълваме обобщения бюджет 9, 10 и
11-RCC – години 4, 5 и 6 в графа С с
обобщен бюджет, наречен „Обобщен
бюджет година 7“, приложен към това
писмо.
4. Член 3 от Общите условия на Споразумението е изцяло променен, както следва:
a) Член 3 (а) е изцяло премахнат и е заменен със следното:
„Фаза 1: Главният получател признава, че
предвидените средства на Глобалния фонд за
Програмата съгласно Споразумението, предмет
на наличието на финансиране, за период от
24 месеца, който започва на Фаза 1 – начална
дата, и завършва на крайната дата на Фаза 1
(по-долу „програмни условия“).“
b) Препратката към „(посочени в графа
4D в заглавната страница на това Споразумение)“ четвърти ред от Член 3 (b)
е изцяло премахнат.
c) Препратката към „(посочени в графа 6
от заглавната страница на Споразумението)“ пети ред от Член 3 (с) е изцяло
премахната, и
d) Препратката към „(посоченото в графа
7 от заглавната страница на Споразумението)“ пети ред на Член 3 (d) е изцяло
премахната.
5. Член 4 от Общите условия на Споразумението е изцяло премахнат и заменен със
следното:
„За настоящия отчетен период, както е
заложено в графа 5 от Заглавната страница
на Споразумението, сумата, предоставена от
Глобалния фонд към Главния получател, не
трябва да превишава посочената в графа 6 от
Заглавната страница на Споразумението, която
може да бъде предоставена на Главния получател съгласно условията на Споразумението. За
целта на това Споразумение „Безвъзмездната
помощ“ трябва да се състои от средства, посочени в графа 6 от Заглавната страница на
това Споразумение, заедно с всички предишни
предоставени средства от Глобалния фонд на
Главния получател. Главният получател може
да използва средствата само за програмни
дейности, които се осъществяват по време
на програмния период или ако друго е писмено
договорено с Глобалния фонд.“
6. Член 5 (f) от Общите условия на това
Споразумение изцяло се променя чрез премахване на „графа 9“ във втори и четвърти
ред от него, която се заменя с „графа 7“.
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7. Член 8 от Общите условия на Споразумението изцяло се променя, както следва:
a) Препратките към „графа 12“ на втори
ред от Член 8 (а) изцяло се премахват
и се заменят с „графа 9“; и
b) Препратките към „графа 12“ на втори
ред от Член 8 (с) изцяло се премахват и
се заменят с „графа 9“.
8. Член 10 (а) (iii) от Общите условия на
това Споразумение изцяло се премахва и се
заменя със следното:
„iii. Главният получател е изпълнил в удовлетворителни за Глобалния фонд форма и
съдържание предварителните условия за такова
отпускане на средства или специалните условия,
посочени в Анекс A, ако има такива, и в рамките на приложимата крайна дата, посочена в
Заглавната част, или други срокове, отбелязани
в специалните условия;“.
9. Член 13 (b) от Общите условия на това
Споразумение се променя чрез премахване
на текста в скобите в трети и четвърти ред
от него, който се заменя със следното:
„(както е посочено в графа 8 от заглавната
страница на това Споразумение, може да се
променя периодично с писмено уведомление).“
10. Член 25 от Общите условия на това Споразумение е изцяло променен, както следва:
a) Препратките към „графа 15 или 16“ в
трети ред са изцяло премахнати и заменени
с „графа 12 и 13“;
b) Препратките към „графа 13 или 14“ в
четвърти ред са изцяло премахнати и заменени
с „графа 10 и 11“;
c) Следният текст е изцяло допълнен след
„както е подходящо“ в пети ред от него: „всеки може да бъде променян периодично чрез
писмено уведомление на другата страна“; и
d) Препратките към „графа 12“ в седми ред
са изцяло премахнати и заменени с „графа 9“.
11. Член 31 от Общите условия на това
Споразумение изцяло се премахва и се заменя,
както следва:
„Член 31. Променен или изменен
Освен в случаите на упражняване на едностранни права или дискреционна власт, изрично
посочени в Споразумението, никакви промени по
това Споразумение няма да са валидни освен
писмено договорените и подписани от упълномощени представители на Глобалния фонд
и упълномощени представители на Главния
получател.“
12. Член 38 от Общите условия на това
Споразумение се поменя чрез премахване
на „графа 15 и 16“ в трети ред от него и се
заменя с „графи 12 и 13“.
13. Общите условия на Споразумението
се заменят с обновена приложена версия,
която отразява промените, описани по-горе
в параграфи 4 – 12.
14. За целите на Споразумението следните
условия се определят, както следва:

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 1

a) Фаза 1: Начална дата: 01 януари 2004 г.
b) Фаза 1: Крайна дата: 31 декември 2005 г.
c) Фаза 2: Крайна дата: 31 декември 2008 г.
d) ПИП-I: Начална дата: 01 януари 2009 г.
e) ПИП-I: Крайна дата: 31 декември 2011 г.
f) ПИП-II: Начална дата: 01 януари 2012 г.
g) ПИП-II: Крайна дата: 31 декември 2015 г.
Всички останали условия на Споразумението, неописани в настоящото писмо, остават
без промяна.
Моля да потвърдите Вашето съгласие по
отношение на тези изменения, като подпишете две копия на това писмо и ни върнете
и двете копия. Гореспоменатите промени ще
влязат в сила след подписването от Главния
финансов директор на Глобалния фонд (или
неговия/неговата упълномощен заместник),
посочен по-долу. Едно копие от това писмо
ще бъде върнато на Вас за сведение след подписването му от Главния финансов директор
на Глобалния фонд (или неговия/неговата
упълномощен заместник).
Благодаря Ви за Вашите значими усилия
в глобалната борба срещу ХИВ и СПИН.
Ние очакваме продължаване на успешното
изпълнение на Програмата.
С уважение,
Мария Кирова
Началник на отдел „Азия, Европа, Латинска
Америка и Карибите“
Потвърждавам и подписвам:
За: Министерство на здравеопазването на
Република България
От:
Упълномощен представител: д-р Петър
Москов, Министерство на здравеопазването
на Република България
Дата:
Приложения: Обновена заглавна страница на
Споразумението
Рамка на индикатори 9, 10, 11
и 12-RCC години 4, 5, 6 и 7: индикатори, таргети и обхванати
периоди
Обобщен бюджет година 7
Изменени и преразгледани стандартни условия
Сс:
Всички членове на НКК
Г-жа Ива Тодорова, КПМГ България, местен представител на
фонда
Подписано от Главния финансов директор
на Глобалния фонд или неговия/неговата
упълномощен заместник за утвърждаване на
Споразумението от Глобалния фонд.
Лена Семенюк
Регионален финансов мениджър
Дата:
Подпис:
7595
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ДЪРЖАВЕН

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за организацията и дейността на
Съвета по продуктите за растителна защита
(ДВ, бр. 13 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 2 думата „Съветът“ се заменя с
„Съветът по продукти за растителна защита“.
§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 числото „11“ се заменя с „15“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Съставът на СПРЗ включва:
1. един представител на Министерството на
земеделието и храните с опит в областта на
растителната защита или растениевъдството;
2. един представител на Института по
почвознание, агротехнологии и защита на
растенията „Никола Пушкаров“, София, с
опит в областта на растителната защита или
растениевъдството;
3. девет представители на Българската
агенция по безопасност на храните с опит в
областта на разрешаването и употребата на
продукти за растителна защита;
4. един представител на Министерството
на здравеопазването с опит в областта на
токсикологията на бозайниците;
5. един представител на Министерството на
околната среда и водите с опит в областта на
съдба и поведение в околната среда на продук
тите за растителна защита или на химични
вещества и смеси и екотоксикологията;
6. един представител на Института по
зеленчукови култури „Марица“, Пловдив, с
опит в областта на растителната защита или
растениевъдството;
7. един представител на Института по зе
меделие – Кюстендил, с опит в областта на
растителната защита или растениевъдството.“
§ 3. В чл. 6 се създава ал. 6:
„(6) По преценка председателят на СПРЗ
при постъпило предложение от браншови
организации на земеделски стопани може
да включи техни представители за участие
в работата на съвета по отделна точка от
дневния ред без право на глас при вземането
на решение.“
§ 4. В приложението към чл. 13 думите
„Декларирам, че няма да използвам пре
доставената ми информация за активните
вещества и продуктите за растителна защита
в своя полза и в полза на други лица. Уведо
мен съм, че при неспазване на условията на
декларацията нося съдебна отговорност по
чл. 284, ал. 1 и 2 от Наказателния кодекс.“
се заменят с „Декларирам, че няма да раз
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пространявам предоставената ми информация
за продуктите за растителна защита и няма
да я използвам в своя полза и в полза на
трети лица. Запознат съм с наказателната
отговорност, която нося при нарушение на
разпоредбите по чл. 284, ал. 1 и 2 от Нака
зателния кодекс.“
Заключителна разпоредба
§ 5. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Десислава Танева
7594

Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 10 от 2003 г. за фуражите със специално
предназначение (обн., ДВ, бр. 20 от 2003 г.;
изм., бр. 70 от 2008 г., бр. 14 от 2009 г., бр. 82
от 2010 г. и бр. 97 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 2, ал. 1 думите „Наредба № 20
от 2005 г. за условията за производство, съх
ранение, отпускане, транспортиране, декон
таминация, детоксикация и унищожаване
на медикаментозни фуражи (ДВ, бр. 5 от
2006 г.)“ се заменят с „Наредба № 1 от 2014 г.
за изискванията за производството и/или
търговията с медикаментозни фуражи и/или
с междинни продукти за производството им
(ДВ, бр. 26 от 2014 г.)“.
§ 2. Създава се чл. 10:
„Чл. 10. (1) Когато фураж, предназначен
за специфични хранителни цели, се пуска на
пазара под формата на болус, като фуражна
суровина или допълващ фураж, предназна
чен за индивидуално приемане през устата
чрез насилствено хранене, върху етикета на
фуражите, ако е приложимо, се посочват
максималният период на непрекъснато осво
бождаване на болуса и дневната скорост на
освобождаване за всяка добавка, за която е
установено максимално съдържание в пъл
ноценните фуражи.
(2) Оператор във фуражния сектор, който
пуска болус на пазара, предоставя, при по
искване, доказателство на Българската аген
ция по безопасност на храните, че дневните
стойности на добавките в храносмилателния
т рак т не на двишават, ако е прилож имо,
максима лното съдържание на добавката,
установено за килограм пълноценен фураж
през цели я период на хранене (ефект на
бавното отделяне).
(3) Фуражите под формата на болус се
дават след консултация с ветеринарен лекар
или специалист по хранене на животните.“
§ 3. Приложението към чл. 5, ал. 1 се
изменя така:
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„Приложение
към чл. 5, ал. 1
Специфично
предназна
чение на
фуража

Основни хранителни
характеристики

(1)

(2)

Подпома
гане функ
цията на
бъбреците
в случай на
хронична
бъбречна
недостатъч
ност (1)

Вид
или
катего Декларирани данни
рия на
върху етикета
живот
ните
(3)

(4)

Препоръ
чителна
продължи
телност на
употреба

Други указания

(5)

(6)

Висококачествени проте Кучета – Произход на про Първона
ини и ограничено съдържа
теините
чално до
ние на фосфор – максимум
– Калций
6 месеца (2)
5 g/kg пълноценна храна
– Фосфор
за домашни любимци с
– Калий
12 % съдържание на влага
– Натрий
и максимално съдържание
– Съдържание на
на суров протеин 220 g/kg
есенц иални мастни
пълноценна храна за до
киселини (ако са до
машни любимци с 12 %
бавени)
съдържание на влага
или

– Фуражите трябва да се пускат
на пазара като пълноценни
фуражи
– Препоръчителна смилаемост
на протеините: минимум 85 %
– Върху етикета да се посочи:
„Препоръчва се преди упо
треба или преди да се удължи
периодът на употреба, да се
потърси мнението на ветери
нарен лекар“.
– В указанията за употреба да
се посочи:
„По всяко време трябва да има
вода в наличност“

Намалено усвояване на фос Въз
фор посредством включва растни
не в състава на лантаниев кучета
карбонат октахидрат

– Произход на про Първона
теините
чално до
– Калций
6 месеца (2)
– Фосфор
– Калий
– Натрий
– Съдържание на
есенциални мастни
киселини (ако са до
бавени)
– Лантаниев карбо
нат октахидрат

– Върху етикета да се посочи:
„Препоръчва се преди употреба
или преди да се удължи пери
одът на употреба, да се потърси
мнението на ветеринарен лекар“.
– В указанията за употреба да
се посочи:
„По всяко време трябва да има
вода в наличност“

Висококачествени про Котки
теи ни и ограничено съ
държание на фосфор –
максимум 6,2 g/kg пълно
ценна храна за домашни
любимци с 12 % съдър
жание на влага и мак
симално съдържание на
суров протеин 320 g/kg
пълноценна храна за до
машни любимци с 12 %
съдържание на влага
или

– Произход на про Първона
теините
чално до
– Калций
6 месеца (2)
– Фосфор
– Калий
– Натрий
– Съдържание на
есенциални мастни
киселини (ако са до
бавени)

– Фуражите трябва да се пускат
на пазара като пълноценни
фуражи
– Препоръчителна смилаемост
на протеините: минимум 85 %
– Върху етикета да се посочи:
„Препоръчва се преди упо
треба или преди да се удължи
периодът на употреба, да се
потърси мнението на ветери
нарен лекар“.
– В указанията за употреба да
се посочи:
„По всяко време трябва да има
вода в наличност“

Намалено усвояване на фос Въз
фор посредством включва растни
не в състава на лантаниев котки
карбонат октахидрат

– Произход на про Първона
теините
чално до
– Калций
6 месеца (2)
– Фосфор
– Калий
– Натрий
– Съдържание на
есенциални мастни
киселини (ако са до
бавени)
– Лантаниев карбо
нат октахидрат

– Върху етикета да се посочи:
„Препоръчва се преди упо
треба или преди да се удължи
периодът на употреба, да се
потърси мнението на ветери
нарен лекар“.
– В указанията за употреба да
се посочи:
„По всяко време трябва да има
вода в наличност.“
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(6)

Разтваряне
на фосфат
ни камъни
( 3)

Киселинообразуващо дейст Кучета – Произход на бел От пет до
вие върху урината, ниско
тъчините
дванадесет
съдържание на магнезий
– Калций
седмици
и намалено съдържание на
– Фосфор
белтъчини, но от високо
– Натрий
качество
– Магнезий
– Калий
– Хлориди
– Сяра
– Вещества, подки
селяващи урината
Киселинообразуващо въз Котки – Калций
действие върху урината
– Фосфор
и ниско съдържание на
– Натрий
магнезий
– Магнезий
– Калий
– Хлориди
– Сяра
– Пълен таурин
– Вещества, подки
селяващи урината

Да се посочи в упътването:
„Непрекъснато да има вода на
разположение“
Да се посочи върху опаковката,
съда или етикета:
„Препоръчва се мнението на
ветеринарен лекар преди упо
треба или преди удължаване
продължителността на употреба“

Намаля
ване на
рецидиви-
ращото об
разуване на
фосфатни
камъни (3)

Киселинообразуващо дейст Кучета – Калций
До шест
вие върху урината и ниско и котки – Фосфор
месеца
съдържание на магнезий
– Натрий
– Магнезий
– Калий
– Хлориди
– Сяра
– Вещества, подки
селяващи урината

Да се посочи върху опаковката,
съда или етикета:
„Препоръчва се да се поиска
становището на ветеринарен
лекар преди употреба или преди
удължаване продължителността
на употреба“

Намаляване Ниско съдържание на пу Кучета Произход на белтъ До шест
на образу
рини и на белтъчини, но с и котки чините
месеца, но
ването на
високо качество
доживотно
уратни ка
приложение
мъни
в случай на
необратимо
нарушение
на метабо
лизма на
пикочната
киселина

Да се посочи върху опаковката,
съда или етикета:
„Препоръчва се мнението на
ветеринарен лекар преди упо
треба или преди удължаване
продължителността на употреба“

Намаляване
на образу
ването на
оксалатни
камъни

Ниско съдържание на кал Кучета – Фосфор
До шест
ций, ниско съдържание на и котки – Калций
месеца
витамин D и алкализиращо
– Натрий
действие върху урината
– Магнезий
– Калий
– Хлориди
– Сяра
– Общо витамин D
– Хидроксипролин
– Вещества, алкали
зиращи урината

Да се посочи върху опаковката,
съда или етикета:
„Препоръчва се да се поиска
становището на ветеринарен
лекар преди употреба или
преди удължаване продължител
ността на употреба“

Намаляване
на образу
ването на
циститни
камъни

Ниско съдържание на про Кучета – Общо серни ами Първона
теини, умерено съдържание и котки нокиселини
чално до
на серни аминокиселини
– Натрий
една година
и алкализиращо действие
– Калий
върху урината
– Хлориди
– Сяра
– Алкализиращи
урината вещества

Да се посочи върху опаковката,
съда или етикета:
„Препоръчва се мнението на
ветеринарен лекар преди упо
треба или преди удължаване
продължителността на употреба“

Намаляване
на непоно
симостта
към някои
съставки и
хранителни
елементи (4)

– Произход на селекциони Кучета – Произход на про
раните протеини
и котки теините
и/или
– Съдържание на
– Произход на селекциони
есенциални мастни
рани въглехидрати
киселини (ако са до
бавени)
– Произход на въгле
хидратите
– Съдържание на
есенциални мастни
киселини

От три до
осем сед
мици; ако
признаците
на непо
носимост
изчезнат,
храната
може да се
използва
постоянно

БРОЙ 92
(1)

ДЪРЖАВЕН
(2)

(3)

ВЕСТНИК
(4)

С Т Р. 4 5
(5)

(6)

Намаляване Увеличено съдържание на Кучета – Л е с н о с м и л а е м и От една до
на риска
електролити и лесносмила и котки съставки и евентуал две седми
от остра
еми съставки
ната им преработка ци
чревна
– Натрий
непропуск-
– Калий
ливост
– Произход на сли
зестите съставки
(ако са добавени)

Да се посочи върху опаковката,
съда или етикета:
– „При остра диария и по време
на последващото възстановя
ване“
– „Препоръчва се мнението
на ветеринарен лекар преди
употреба“

Компен
Лесносмилаеми съставки Кучета Лесносмилаеми със
сиране на
и ниско съдържание на и котки тавки и евентуалната
лошо храно мазнини
им преработка
5
смилане ( )

От три до
дванадесет
седмици, но
доживотно
приложение
при хро
нична пан
креатична
недостатъч
ност

Да се посочи върху опаковката,
съда или етикета:
„Препоръчва се мнението на
ветеринарен лекар преди упо
треба или преди удължаване
продължителността на употреба“

Подпома
гане на
сърдечната
дейност при
хронична
сърдечна
недостатъч
ност

Съдържанието на натрий Кучета – Магнезий
да бъде под 2,6 g/kg пъл и котки – Калий
ноценна храна за домашни
– Натрий
любимци с 12 % съдържа
ние на влага

Първона
чално до
6 месеца

– Фуражите трябва да се пускат
на пазара като пълноценни
фуражи
– Върху етикета да се посочи:
„Препоръчва се преди употреба
и преди удължаване продъл
жителността на употреба да се
потърси мнението на ветерина
рен лекар“

Регулиране
на вноса
на глюкоза
(Diabetes
mellitus)

Ниско съдържание на бързи Кучета – Произход на въгле Първона
въглехидрати
и котки хидрати
чално до
– Евентуална пре 6 месеца
работка на въглехи
дратите
– Скорбяла
– Пълна захар
– Фруктоза (ако е
добавена)
– Съдържание на
есенциални мастни
киселини (ако са до
бавени)
– Произход на маст
ните киселини с къса
и средна верига (ако
са добавени)

Да се посочи върху опаковката,
съда или етикета:
„Препоръчва се да се търси
мнението на ветеринарен лекар
преди употреба или преди удъл
жаване периода на употреба“

Поддържане
функцията
на черния
дроб в
случай на
хронична
чернодроб
на недоста
тъчност

– Високо качество протеин, Кучета – Източник(ци) на
умерено ниво на протеин,
протеин
високо ниво на есенциални
– Съдържание на
мастни киселини и високо
есенциални мастни
ниво на лесносмилаеми
киселини
карбохидрати
– Бързосмилаеми
карбохидрати, вклю
чително тяхната об
работка, ако е под
ходящо
– Натрий
– Общо мед
– Високо качество протеин, Котки – Източник(ци) на
умерено ниво на протеин и
протеин
високо ниво на есенциални
– Съдържание на
мастни киселини
есенциални мастни
киселини
– Натрий
– Общо мед

Първона
чално до
6 месеца

Отбележете на опаковката, кон
тейнера или етикета:
„Препоръчва се да се търси
мнението на ветеринарен лекар
преди употреба или преди удъл
жаване периода на употреба“
Отбележете в инструкциите за
употреба:
„Следва да има налична вода
по всяко време“

Първона
чално до
6 месеца

Отбележете на опаковката, кон
тейнера или етикета:
„Препоръчва се да се търси
мнението на ветеринарен лекар
преди употреба или преди удъл
жаване периода на употреба“
Отбележете в инструкциите за
употреба:
„Следва да има налична вода
по всяко време“

Регулиране
на обмяната
на мазни
ните при
хиперлипи
демия

Ниско съдържание на маз Кучета – Съдържание на Първона
нини и високо съдържание и котки есенциални мастни чално до
на есенциални мастни ки
киселини
два месеца
селини
– Съдържание на
мастни киселини n-3
(ако са добавени)

Да се посочи върху опаковката,
съда или етикета:
„Препоръчва се мнението на
ветеринарен лекар преди упо
треба или преди удължаване
продължителността на употреба“

С Т Р.

46

(1)

ДЪРЖАВЕН
(2)

(3)

ВЕСТНИК
(4)

Намаляване
на нивата
на йод във
фуражите в
случай на
хипертирео
идизъм

Намалено съдържание на Котки
йод: максимум 0,26 mg/kg
пълноценна храна за до
машни любимци с 12 %
съдържание на влага

Котки

Намаление
на натруп
ването на
мед в чер
ния дроб

Ограничено съдържание Кучета Общо мед
на мед:
максимум 8,8 mg/kg в пъл
ноценна храна за домашни
любимци с 12 % съдържа
ние на влага

БРОЙ 92
(5)

(6)

Първона
чално до 3
месеца

– Фуражите трябва да се пускат
на пазара като пълноценни
фуражи.
– Върху етикета да се посочи:
„Препоръчва се преди употреба
или преди да се удължи пери
одът на употреба, да се потърси
мнението на ветеринарен лекар.“

Първона
чално до 6
месеца

– Фуражите трябва да се пускат
на пазара като пълноценни
фуражи.
– Върху етикета да се посочи:
„Препоръчва се преди употреба
или преди да се удължи пери
одът на употреба, да се потърси
мнението на ветеринарен лекар.“

Намаляване Ниска енергийна плътност Кучета Енергийна стойност Докато се
В инструкциите за употреба
на наднор
и котки
достигне
трябва да се препоръча подхо
мено тегло
теглото, ко дяща дневна доза
ето се цели
Хранително
възстановя
ване, рекон
валесценция (6)

Висока енергийна плътност, Кучета – Л е с н о с м и л а е м и До постига
високи концентрации на и котки съставки, включи не на въз
важни хранителни съставки
телно тяхното тре становяване
и лесносмилаеми съставки
тиране, ако е под
ходящо
– Енергийна стой
ност
– Съдържание на n-3
и n-6 мастни кисели
ни (ако са добавени)

В случай на фуражи за живот
ни, специално приготвени да
се дават чрез тръбички, да се
посочи на етикета: „Даване под
ветеринарно наблюдение.“

Допълващите фуражи могат Кучета Enterococcus faecium От 10 до
да съдържат Enterococcus
DSM 10663/NCIMB 15 дни
faecium DSM 10663/NCIMB
10415, в т.ч. добаве
10415 в концентрация, над
ното количество
вишаваща над 100 пъти
съответното строго опреде
лено максимално съдържа
ние в пълноценните фуражи

– С инструкциите за употреба на
фуражите трябва да се гарантира,
че е спазено законоустановеното
максимално съдържание на ста
билизатора на чревната флора/
микроорганизма за пълноценни
фуражи.
– Върху етикета да се посочи:
„Препоръчва се преди употреба
или преди да се удължи пери
одът на употреба, да се потърси
мнението на ветеринарен лекар.“

Подпомага Високо съдържание на Кучета Съдържание на есен До два ме
не на кож есенциални мастни кисе и котки циални мастни ки сеца
ната функ
лини
селини
ция при
дерматози и
обезкосмя
ване

Да се посочи върху опаковката,
съда или етикета:
„Препоръчва се мнението на
ветеринарен лекар преди упо
треба.“

Подпомага
не на мета
болизма на
ставите при
остеоар
троза

Препоръчва се мнението на
ветеринарен лекар-хирург преди
употреба или преди удължаване
продължителността на употреба.

Кучета:
Кучета Кучета:
Първона
Минимално съдържание и котки – Общо съдържание чално до
на сухо вещество от общо
на омега-3 мастни три месеца
то съдържание на омега-3
киселини
мастни киселини е 3,3 % и
– Общо съдържание
0,38 % от ейкозапентаенова
на EPA
киселина (EPA).
– Общо съдържание
Подходящо съдържание на
на витамин Е
витамин Е.
Котки:
Котки:
Минимално съдържание
– Общо съдържание
на сухо вещество от общо
на омега-3 мастни
то съдържание на омега-3
киселини
мастни киселини е 1,2 % и
– Общо съдържание
0,28 % от докозахексанова
на DHA
киселина (DHA).
– Общо съдържание
Повишени нива на метио
на метионин
нин и манган.
– Общо съдържание
Подходящо съдържание на
на манган
витамин Е.
– Общо съдържание
на витамин Е

БРОЙ 92
(1)

ДЪРЖАВЕН
(2)

(3)

Намаляване – Ниско ниво на калций
Млеч
на риска
ни
от родилна
крави
треска
и/или
– Ниско отношение катио
ни/аниони
или
– Високо ниво на зеолит
(синтетичен натриев алу
миниев силикат)

или
– Високо ниво на калций
под формата на леснодос
тъпни калциеви соли

ВЕСТНИК
(4)

– Калций
– Фосфор
– Магнезий

С Т Р. 4 7
(5)

(6)

От 1 до 4
седмици
преди отел
ване
От 1 до 4
седмици
преди отел
ване

В указанията за употреба да
бъде посочено:
„Да се прекрати употребата след
отелване.“
В указанията да употреба трябва
да бъде посочено:
„Да се прекрати употребата след
отелване.“

– Калций
– Фосфор
– Натрий
– Калий
– Хлориди
– Сяра
Съдържание на син 2 седмици
В указанията за употреба трябва
тетичен натриев алу преди отел да бъде посочено:
миниев силикат
ване
– „Да се намали количеството
фураж, за да се гарантира, че
дневната доза не превишава
500 g натриев алуминиев сили
кат на животно.“
– „Да се прекрати употребата
след отелване.“
Общо съдържание на Да се за
Да се посочи върху опаковката,
калций, източници и почне при
съда или етикета:
съответните количе първите
– Указанията за употреба, на
ства калций
признаци
пример колко пъти да се при
на отелване лага, и периодите преди или
до два дни след отелване
след отел
– Текстът: „Препоръчва се преди
ването
употреба да се потърси мнението
на специалист по хранене.“

Намаляване Съставка, осигуряваща Млеч
на риска от гликогенни енергийни из ни
кетозис (7) (8) точници
крави
и овце

– Съставки, осигу
ряващи гликогенни
енергийни източни
ци
– Пропан-1,2-диол
(ако е добавен като
гликообразувател)
– Глицерол (ако е
добавен като глико
образувател)

От три до
шест сед
мици след
отелване (9)
Последните
шест седми
ци преди и
първите три
седмици
след агнене
(10)

Намаляване
на риска
от тетания
(хипомагне
земия)

–
–
–
–
–

От три до
десет сед
мици по
време на
бърз растеж
на тревата

Високо съдържание на
магнезий, наличност на
въглехидрати, умерено съ
държание на протеини и
ниско съдържание на калий

Намаляване Ниско съдържание на бър
на риска от зоферментиращи въглехи
ацидоза
драти и висока буферна
способност

Пре
живни
живот
ни

Скорбяла
Общо захар
Магнезий
Натрий
Калий

Пре
– Скорбяла
живни – Общо захар
живот
ни

Упътването трябва да включва
съвети за уравновесяване на
дневната дажба, вкл. и произхода
на бързо усвоимите влакнини
и енергия.
При храните за овце да се по
сочи върху опаковката, съда
или етикета:
„Специално за кърмещи овце.“

М а к с и м у м Упътването трябва да включва
два месеца съвети за уравновесяване на
(11)
дневната дажба, вкл. и произ
хода на бързо усвоимите влакна
и на бързо ферментиращите
въглехидрати.
При храните за млечни крави
да се посочи върху опаковката,
съда или етикета:
„Специално за крави с висок
млеконадой.“
При фуражи за преживни жи
вотни за угояване да се посочи
върху опаковката, съда или
етикета: „Специално за хранени
интензивно.“ (12)

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

(1)

(2)

(3)

Дългосроч
но снабдя
ване на тре
вопасните
животни с
микроеле
менти и/или
витамини

Високо съдържание на:
– микроелементи
и/или
– витамини, провитамини
и химически добре дефини
рани вещества, които имат
подобен ефект.

Пре
живни
живот
ни с
функ
цио
ниращ
търбух

Допълващите фуражи мо
гат да съдържат фуражни
добавки в концентрация,
надвишаваща 100 пъти
съответното установено
максимално съдържание
в пълноценните фуражи.

ВЕСТНИК
(4)

БРОЙ 92
(5)

(6)

– Наименования и До 12 ме
общо количество на сеца
всеки добавен ми
кроелемент, вита
мин, провитамин и
химически добре де
финирано вещество,
което има подобен
ефект.
– Освободеното
дневно количество за
всеки микроелемент
и/или витамин, ако
се използва болус;
– Максимален пери
од на непрекъснато
то освобождаване на
микроелемент или
витамин, ако се из
ползва болус.

– Разрешава се прилагане под
формата на болус. Болусът може
да съдържа до 20 % желязо в
инертна, небиологична форма,
за да се увеличи плътността му.
– Да се посочи върху етикета
на фуража:
„– Да се избягва едновременно
то добавяне на добавки с мак
симално съдържание от други
източници към съдържащите
се в болуса, ако е приложимо.
– Преди употреба се препоръчва
консултация с ветеринарен лекар
или специалист по хранене по
отношение на:
1) баланса на микроелементите
в дневната дажба;
2) статута на микроелементите
на стадото.
– Болусът съдържа × % желязо
в инертна форма с цел пови
шаване на плътността му, ако
е приложимо.“

Компенса
ция при не
достатъчно
наличие на
желязо след
раждането

Високо ниво на железни
съединения, разрешени
съгласно функционалната
група „съединения на ми
кроелементи“ от категори
ята „хранителни добавки“,
както е посочено в при
ложение I към Регламент
(ЕО) № 1831/2003.
Допълващите фуражи мо
гат да съдържат желязо в
концентрация, надвишава
ща 100 пъти съответното
установено максимално съ
държание в пълноценните
фуражи.

Боза
Общо съдържание До 3 сед
ещи
на желязо
мици след
пра
раждането
сенца
и теле
та

Инструкциите за употреба на
фуражите гарантират, че се спаз
ва максимално определеното
съдържание на желязо за пъл
ноценните фуражи.

Подпома
гане на ре
генериране
на копита,
крачета и
кожа

Високо съдържание на
цинк.
Допълващите фуражи мо
гат да съдържат цинк в
концентрация, надвишава
ща 100 пъти съответното
установено максимално съ
държание в пълноценните
фуражи.

Коне,
Обща стойност на:
пре
– цинк
живни – метионин
живот
ни и
свине

До 8 сед
мици

Инструкциите за употреба на
фуражите гарантират, че се спаз
ва максимално определеното
съдържание на цинк за пълно
ценните фуражи.

Подпомага
не на под
готовката за
разгонване
и размно
жаване

– Високо(и) ниво(а) на Бозай
селен и
ници
– Минимално съдържание
на витамин Е на килограм
пълноценен фураж с 12 %
съдържание на влага при
прасетата от 53 mg, 35 mg
за зайци и 88 mg за кучета,
котки и норки; минимално
съдържание на витамин Е
на животно на ден за овце
от 100 mg, за говеда от
300 mg, за коне от 1100 mg
или
– Високо(и) ниво(а) на
витамин А и/или витамин
D и/или
– Минимално съдържание
на бетакаротин от 300 mg
на животно на ден.

– Крави:
2 седмици
преди края
на бремен
ността до
потвърж
дението за
следваща
бременност.
– Свине
майки:
7 дни преди
– до 3 дни
след ражда
нето и
7 дни преди
– до 3 дни
след чиф
тосването.
– Други
женски

– Инструкциите за употреба
на фуражите гарантират, че се
спазват съответните определе
ни максимални съдържания за
пълноценните фуражи.
– Да се посочи върху етикета
на фуража:
„Насоки за ситуации, при които
е целесъобразна употребата на
фуражи.“

Наименования и
общо количество
за всеки добавен
микроелемент или
витамин.

БРОЙ 92
(1)

ДЪРЖАВЕН
(2)

(3)

ВЕСТНИК
(4)

Допълващите фуражи могат
да съдържат селен, витамин
А и витамин D в концен
трация, надвишаваща 100
пъти съответното установе
но максималносъдържание
в пълноценните фуражи.

С Т Р. 4 9
(5)

(6)

бозайници:
от послед
ната част
на бремен
ността до
потвърж
дението за
следваща
бременност.
– Мъжки
животни:
по време
на периоди
на размно
жителна
дейност.
– За жен
ските жи
вотни: по
време на
разгонване
– За мъж
ките жи
вотни: по
време на
периоди на
размножи
телна дей
ност.

– Високо ниво(а) на: вита Птици
мин A и/или D
или
– Високо ниво(а) на селен
и/или цинк и/или мини
мално съдържание нави
тамин Е от 44 mg/kg за
пълноценните фуражи със
12 % съдържаниена влага.
Допълващите фуражи мо
гат да съдържат селен, цинк,
витамин А и витамин D в
концентрация, надвишава
ща 100 пъти съответното
установено максимално съ
държание в пълноценните
фуражи.

Наименования и
общо количество
за всеки добавен
микроелемент или
витамин.

Стабили
зиране на
водно-елек
тролитния
баланс за
подпомага
не на физи
ологичното
храносми
лане

– Преобладаващо елек
тролити: натрий, калий и
хлориди
– Буферна способност (13):
минимум 60 mmol/l готов
разтвор за хранене на жи
вотни
– Лесно смилаеми въгле
хидрати

Телета,
пра
сенца,
агнета,
козле
та и
жреб
чета

– Натрий
От 1 до
– Калий
7 дни
– Хлориди
– Произход на въгле
хидратите
– Бикарбонати и/
или цитрати (ако са
добавени)

– Препоръчителни граници на
съдържанието на електролити за
литър готов разтвор за хранене
на животни:
Натрий: 1,7 g – 3,5 g
Калий: 0,4 g – 2,0 g
Хлориди: 1 g – 2,8 g
– Върху етикета да се посочи:
(1) „При риск от стомашни раз
стройства (диария) – по време
на разстройствата и след тях.“
(2) „Препоръчва се преди упо
треба или преди да се удължи
периодът на употреба, да се
потърси мнението на ветери
нарен лекар.“
– В указанията за употреба да
се посочи:
(1) Препоръчителният прием на
готовия разтвор и на мляко, ако
е целесъобразно.
(2) Ако бикарбонатите и/или
цитратите са над 40 mmol/l
готов разтвор за хранене на
животни: „При животни със
същински стомах трябва да се
избягва едновременното хранене
с мляко.“

Намаляване
на риска от
образуване
на камъни
в пикочните
пътища

Ниско съдържание на фос
фор и магнезий, киселино
образуващо действие върху
урината

Пре
живни
живот
ни

– Калций
До шест
– Фосфор
седмици
– Натрий
– Магнезий
– Калий
– Хлориди
– Сяра
– Вещества с кисели
нообразуващо дейст
вие върху урината

Да се посочи върху опаковката,
съда или етикета:
„Специално за млади, интензив
но хранени животни.“
Да се посочи в упътването:
„Непрекъснато да има вода на
разположение.“

С Т Р.
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Намаляване – Високо съдържание на Свине
на стресови магнезий и/или
те реакции – Съставки с висока сми
лаемост

– Магнезий

От един до
седем дни

Да се посочат ситуациите, при
които се препоръчва използва
нето на тази храна.

Стабили
Ниска буферна способност Пра
зиране на
и лесносмилаеми съставки сенца
физиологич
ното храно
смилане

– Л е с н о с м и л а е м и От две до
съставки и евентуал четири сед
ната им преработка мици
– Буферна способ
ност
– Произход на ад
стрингентните ве
щества (ако са до
бавени)
– Произход на сли
зестите вещества
(ако са добавени)

Да се посочи върху етикета:
„При риск от храносмилателни
разстройства, по време и след
тях.“

– Съставки с висо
ка смилаемост, вкл.
евентуалната им пре
работка
– Съдържание на
мастни киселини n-3
(ако са добавени)

Лесносмилаеми съставки

Свине

– Лесносмилаеми
съставки и евентуал
ната им преработка
– Произход на ад
стрингентните ве
щества (ако са до
бавени)
– Произход на сли
зестите вещества
(ако са добавени)

Фуражни добавки от функ
ционална група „Стабили
затори на чревната флора“
от категория „зоотехни
чески добавки“ съгласно
посоченото в приложе
ние I към Регламент (ЕО)
№ 1831/2003 или – до при
ключване на процедурата
по подновяване на раз
решителното, предвидена
в член 10 от Регламент
(ЕО) № 1831/2003 – фу
ражни добавки от група
„микроорганизми“.
Допълващите фуражи мо
гат да съдържат фуражни
добавки от функционал
ната група стабилизатори
на чревната флора/микро
организми в концентра
ция, надвишаваща над 100
пъти съответното строго
определено максимално
съдържание в пълноцен
ните фуражи.

Живо
тински
видове,
за ко
ито се
разре
шават
стаби
лизато
ри на
чрев
ната
флора/
микро
орга
низми

Наименование на До 4 сед
стабилизатора на мици
чревната флора/
микроорганизма и
количество, което
може да се добави

Намаляване Съставки, стимулиращи Свине
на риска от чревната проходимост
майки
констипа
ция

Съставки, стимули От десет до
ращи чревната про четирина
ходимост
десет дни
преди и от
десет до че
тиринадесет
дни след
опрасване

– Върху етикета на фуража да
се посочи:
(1) „При риск от храносмила
телни разстройства – по време
на разстройствата и след тях.“
(2) Ако е приложимо: „Фура
жите съдържат стабилизатор на
чревната флора/микрооргани
зъм в концентрация, надвиша
ваща над 100 пъти разрешеното
максимално съдържание в пъл
ноценните фуражи.“
– С инструкциите за употреба на
фуражите трябва да се гаранти
ра, че е спазено определеното
максимално съдържание на ста
билизатора на чревната флора/
микроорганизма за пълноценни
фуражи.
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(1)

(2)

(3)

(5)

(6)

Намаляване
на риска от
синдрома
на черно
дробна сте
атоза

Ниска енергийна стойност
и висок дял на усвоимата
енергия от мазнини с висо
ко съдържание на полине
наситени мастни киселини

Ко
кошки
носач
ки

– Енергийна стой До 12 сед
ност (изчислена по мици
метод на ЕО)
– Процент на усво
имата енергия от
мазнини
– Съдържание на по
линенаситени маст
ни киселини

Компен
сиране на
неправилна
абсорбция

Ниско съдържание на на
ситени мастни киселини и
високо съдържание на маст
норазтворими витамини

Птици,
с из
ключе
ние на
гъски
и гъ
лъби

– Дял на наситени
те мастни киселини
спрямо всички маст
ни киселини
– Общо витамин А
– Общо витамин D
– Общо витамин Е
– Общо витамин К

През пър
вите две
седмици
след излюп
ване

Компен
сация за
хронична
недоста
тъчност на
функцията
на тънките
черва

Лесносмилаеми въглехи Едно
драти, протеини и мазнини копит
ни (14)

– Източник/източ
ници на лесносми
лаеми въглехидрати,
протеини и мазнини,
включително тяхно
то третиране, ако е
подходящо

Първона
чално до
шест ме
сеца

Следва да се даде упътване за
ситуациите, в които е подходяща
употребата на храната, и начи
на, по който трябва да става
храненето, включително много
малки хранения на ден.
Да се отбележи на опаковката,
контейнера или етикета:
„Препоръчва се да се търси
мнението на ветеринарен лекар
преди употреба или преди да се
удължи периодът на употреба.“

Първона
чално до
шест ме
сеца

Следва да се даде упътване за
ситуациите, в които е подходяща
употребата на храна, и начина,
по който трябва да става хра
ненето.
Да се отбележи на опаковката,
контейнера или етикета:
„Препоръчва се да се търси
мнението на ветеринарен лекар
преди употреба или преди да се
удължи периодът на употреба.“

Компен
Лесносмилаеми фибри
сация за
хронични
храносмила
телни раз
стройства
на дебелите
черва

Едно
копит
ни

– Източник/източ
ници на фибри
– Съдържание на
n-3 мастни кисели
ни (ако са добавени)

Намаляване Лесносмилаеми съставки
на стресови
реакции

Едно
копит
ни

– Магнезий
От две до
– Л е с н о с м и л а е м и четири сед
съставки, включи мици
телно тяхното тре
тиране, ако е под
ходящо
– Съдържание на
n-3 мастни кисели
ни (ако са добавени)

Следва да се даде упътване за
ситуациите, в които е подходяща
употребата на храна.

–
–
–
–
–
–

Следва да се даде упътване за
ситуациите, в които е подходяща
употребата на храната.
Когато храната съответства на
основната част от дневния пор
цион, следва да има упътване за
предпазване от риска от резки
промени в естеството на храната.
Да се посочи върху инструкциите
за употреба:
„Следва да има вода в наличност
по всяко време.“

Компен
Преобладаващо електроли Едно
сация на
ти и лесно абсорбиращи се копит
загуба на
въглехидрати
ни
електролити
в случай на
силно по
тене

Калций
Натрий
Магнезий
Калий
Хлориди
Глюкоза

От един до
три дни

С Т Р.
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(4)

(5)

(6)

Обща стойност на:
– витамин E
– селен.

До 8 сед
мици преди
спортната
дейност.
До 4 сед
мици след
спортната
дейност

Инструкциите за употреба на
фуражите гарантират, че се спаз
ва определеното максимално
съдържание на селен за пълно
ценните фуражи.

Хранително Висока концентрация на Едно
възстановя важни хранителни съставки копит
ване, рекон и добре смилаеми съставки ни
валесценция

– Л е с н о с м и л а е м и До постига
съставки, включи не на въз
телно тяхното тре становяване
тиране, ако е под
ходящо
– Съдържание на
n-3 мастни кисели
ни (ако са добавени)

Следва да се даде упътване за
ситуациите, в които е подходяща
употребата на храната.
В случай на храни за животни,
специално приготвени да се
дават чрез тръбички, отбележете
на опаковката, контейнера или
етикета:
„Даване при ветеринарно на
блюдение.“

Подпома
Ниско ниво протеин, но Едно
гане функ
с високо качество и лес копит
цията на
носмилаеми въглехидрати ни
черния дроб
в случай на
хронична
чернодроб
на недоста
тъчност

– Протеин и влак
нодайни източници
– Лесносмилаеми
въглехидрати, вклю
чително тяхното тре
тиране, ако е под
ходящо
– Метионин
– Холин
– Съдържание на
n-3 мастни кисели
ни (ако са добавени)

Първона
чално до
шест ме
сеца

Следва да се даде упътване за
начина, по който трябва да става
храненето, включително много
малки хранения на ден.
Да се отбележи на опаковката,
контейнера или етикета:
„Препоръчва се да се търси
мнението на ветеринарен лекар
преди употреба или преди да се
удължи периодът на употреба.“

Подпома
гане функ
цията на
бъбреците
в случай на
хронична
бъбречна
недостатъч
ност

– Източник/източ
ници на протеин
– Калций
– Фосфор
– Калий
– Магнезий
– Натрий

Първона
чално до
шест ме
сеца

Да се посочи върху опаковката,
съда или етикета:
„Препоръчва се да се търси
мнението на ветеринарен лекар
преди употреба или преди да се
удължи периодът на употреба.“
Да се отбележи в инструкциите
за употреба:
„Следва да има вода в наличност
по всяко време.“

Подпомага
не на под
готовката
за спортна
дейност и
възстановя
ването от
нея

(2)

ВЕСТНИК

Високо ниво на селен и Едно
минимално съдържание на копит
витамин Е от 50 mg/kg за ни
пълноценните фуражи с
12 % съдържание на влага.
Допълващите фуражи мо
гат да съдържат съединения
на селен в концентрация,
надвишаваща 100 пъти
съответното установено
максимално съдържание
в пълноценните фуражи.

Ниско ниво протеин, но Едно
с високо качество и лес копит
носмилаеми въглехидрати ни

(1) Ако е целесъобразно, производителят може да препоръча употребата на продукта и при временна бъбречна не
достатъчност.
(2) Ако фуражът се препоръчва при временна бъбречна недостатъчност, препоръчителната продължителност на упо
треба трябва да бъде от две до четири седмици.
(3) При храните за котки специфичното предназначение на храната може да се допълни с фразата „Заболяване на
долните пикочни пътища“ или „Урологичен синдром при котките“.
(4) При храните, съобразени с конкретна непоносимост, последната да се цитира на мястото на „някои съставки и
хранителни елементи“.
(5) Производителят може да допълни специфичното предназначение на храната със забележката „Екзокринна пан
креатична недостатъчност“.
(6) Производителят може да добави към специфичното предназначение на храната „котешка чернодробна липидоза“.
(7) Терминът „кетозис“ може да се замени с „ацетонемия“.
(8) Производителят може да препоръча употребата и при възстановяване след кетозис.
(9) За фуражите за млечни крави.
(10) За фуражите за овце.
(11) За фуражите за млечни крави: „Максимум два месеца от началото на образуването на кърма.“
(12) Да се посочи конкретният вид преживно животно.
(13) Изчислено по метода на разликата между силните йони (РСЙ): РСЙ представлява разликата между сумата на
концентрациите на силните катиони и на силните аниони:
[SID] = [mmol Na + /l] + [mmol K + /l] + [mmol Ca ++ /l] + [mmol Mg ++ /l] – [mmol Cl – /l] – [mmol други
силни аниони/l].
(14) В случай на фуражи (храни за домашни любимци), специално приготвени, за да задоволят специфичните потреб
ности на много стари животни (лесни за усвояване съставки), обозначението „стари животни“ трябва да допълва
предназначението за вида или категория животни.

“
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ДЪРЖАВЕН

§ 4. В допълнителните разпоредби се съз
дава § 2:
„§ 2. Тази наредба осигурява прилагането
на Регламент (ЕС) № 5/2014 на Комисията от
6 януари 2014 г. за изменение на Директива
2008/38/ЕО на Комисията от 5 март 2008 г. за
съставяне на списък на предназначенията на
фуражите със специфични хранителни цели
(ОВ, L 2/2014 от 7.01.2014 г.) и Регламент (ЕС)
№ 1123/2014 на Комисията от 22 октомври
2014 г. за изменение на Директива 2008/38/ЕО
за съставяне на списък на предназначенията
на фуражите със специфични хранителни цели
(ОВ, L 304/2014 от 23.10.2014 г.).“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 5. Фуражите със специално предназна
чение, включени в приложението към чл. 5,
ал. 1 със следната специфична хранителна
цел – „Подпомагане на сърдечната дейност
при х ронична сърдечна недостат ъчност“,
„Подпомагане функцията на бъбреците в слу
чай на хронична бъбречна недостатъчност“,
„Намаление на натрупването на мед в черния
дроб“, „Намаляване на нивата на йод във
фуражите в случай на хипертиреоидизъм“,
„С таби лизи ране на водно - елек т рол и т ни я
баланс за подпомагане на физиологичното
храносмилане“, „Хранително възстановяване,
реконвалесценция“ и „Стабилизиране на физи
ологичното храносмилане“, които са произве
дени и етикетирани преди 12 май 2015 г. и са
отговаряли на изискванията на разпоредбите
на Наредба № 10 от 2003 г. за фуражите със
специално предназначение преди влизането
в сила на Регламент (ЕС) № 1123/2014, могат
да продължат да бъдат пускани на пазара и
употребявани до изчерпване на наличностите.
В случай че това са фуражи, предназначени
за домашни любимци, които са произведени
и етикетирани преди 12 ноември 2016 г., могат
да продължат да бъдат пускани на пазара и
употребявани до изчерпване на наличностите.
§ 6. Фуражите със специално предназ
начение, вк лючени в п ри ложението к ъм
чл. 5, ал. 1 и посочени в член 8, параграф 2
от Регламент (ЕО) № 767/2009 със следната
специфична хранителна цел – „Намаляване
на нивата на йод във фуражите в случай на
хипертиреоидизъм“, „Хранително възстановя
ване, реконвалесценция“, „Стабилизиране на
физиологичното храносмилане“, „Дългосрочно
снабдяване на тревопасните животни с ми
кроелементи и/или витамини“, „Компенсация
при недостатъчно наличие на желязо след
раждането“, „Подпомагане на регенериране
на копита, крачета и кожа“, „Подпомагане на
подготовката за разгонване и размножаване“
и „Подпомагане на подготовката за спортна
дейност и възстановяването от нея“, които
вече са били законно пуснати на пазара пре
ди 1 септември 2010 г. и са отговаряли на
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изискванията на разпоредбите на Наредба
№ 10 от 2003 г. за фуражите със специално
предназначение преди влизането в сила на
Регламент (ЕС) № 5/2014, които са произведени
и етикетирани преди 27 юли 2014 г., могат да
продължат да бъдат пускани на пазара и да
бъдат използвани, докато се изчерпат същест
вуващите складови наличности. В случай че
това са фуражи, предназначени за домашни
любимци, които са произведени и етикетирани
преди 27 януари 2016 г., могат да продължат
да бъдат пускани на пазара и употребявани
до изчерпване на наличностите.
§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Десислава Танева
7545

Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 10 от 2009 г. за максимално допустимите
концентрации на нежелани субстанции и
продукти във фуражите (обн., ДВ, бр. 29 от
2009 г.; изм. и доп., бр. 49 от 2010 г., бр. 103
от 2011 г.)
§ 1. В чл. 7, ал. 3 думите „Системата за
бързо съобщаване“ се заменят със „Система
за бързо предупреждение“ и думите „Здра
веопазване и потребители“ се заменят със
„Здравеопазване и безопасност на храните“.
§ 2. В допълнителните разпоредби се правят
следните изменения и допълнения:
1. В § 2 т. 13 се заличава.
2. Създава се § 2а:
„§ 2а. С тази наредба се осигурява прила
гането на:
1. Регламент (ЕС) № 574/2011 на Комисията
от 16 юни 2011 г. за изменение на приложе
ние I към Директива 2002/32/ЕО на Европей
ския парламент и на Съвета по отношение
на максимално допустимите концентрации
за нитрити, меламин, Ambrosia spp. и при
преминаването на някои кокцидиостатици
и хистомоностатици и за консолидиране на
приложения I и II към директивата (ОВ, L
159/2010 от 17.06.2011 г.).
2. Регламент (ЕС) № 277/2012 на Комисията
от 28 март 2012 г. за изменение на приложения
I и II към Директива 2002/32/ЕО на Европей
ския парламент и на Съвета по отношение
на максималните граници и праговете за
диоксини и полихлорирани бифенили (ОВ, L
91/2012 от 29.03.2012 г.).
3. Регламент (ЕС) № 744/2012 на Коми
сията от 16 август 2012 г. за изменение на
приложения I и II към Директива 2002/32/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета
по отношение на максималните граници за
арсен, флуор, олово, живак, ендосулфан, ди
оксини, Ambrosia spp., диклазурил и лазало
цид А натрий и по отношение на праговете
за диоксини (ОВ, L 219/2012 от 17.08.2012 г.).

С Т Р.

54

ДЪРЖАВЕН

4. Регламент (ЕС) № 107/2013 на Коми
сията от 5 февруари 2013 г. за изменение на
приложение I към Директива 2002/32/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета по отно
шение на максимално допустимите граници за
меламина в консервираната храна за домашни
любимци (ОВ, L 35/2013 от 6.02.2013 г.).
5. Регламент (ЕС) № 1275/2013 на Коми
сията от 6 декември 2013 г. за изменение на
приложение I към Директива 2002/32/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета по отно
шение на максимално допустимите граници
за арсен, кадмий, олово, нитрити, етерично
синапено масло и вредни ботанически примеси
(ОВ, L 328/2013 от 7.12.2013 г.).
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6. Регламент (ЕС) 2015/186 на Комиси
ята от 6 февруари 2015 г. за изменение на
приложение I към Директива 2002/32/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета по
о т ношен ие на ма кси ма л но доп ус т и м и т е
граници за арсен, флуор, олово, живак, ендо
сулфан и семена от Ambrosia (ОВ, L 31/2015
от 7.02.2015 г.).“
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила от датата на
обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 4. Приложение № 1 към чл. 2, ал. 2 се
изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 2, ал. 2

РАЗДЕЛ I: НЕОРГАНИЧНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ И АЗОТСЪДЪРЖ АЩИ СЪЕДИНЕНИЯ
Нежелана
субстанция
1
1. Арсен(1)

Продукти, предназначени
за хранене на животни

Максимално съдър
жание в mg/kg (ppm),
съотнесено към фура
жи със съдържание на
влага 12 %

2

3

Фуражни суровини, с изключение на:
– брашна от трева, от сушена люцерна и от сушена детелина
и изсушен пулп от захарно цвекло и изсушен меласиран пулп
от захарно цвекло;
– експелер от ядки на маслодайна палма;

2

– фосфати и варовикови морски водорасли;
– калциев карбонат; калциев и магнезиев карбонат (10); варовити
морски раковини;
– магнезиев оксид и магнезиев карбонат;
– риба, други водни животни и продукти, получени от тях;
– брашно от морски водорасли и фуражни суровини, получени
от морски водорасли;
– железни частици, използвани като маркери.
Фуражни добавки от функционалната група на съединенията
на микроелементите, с изключение на:
– меден сулфат пентахидрат, меден карбонат, димеден хлорид
трихидроксид; железен карбонат;
– цинков оксид, манганов оксид и меден оксид.

10
15
20
25(2)
40 (2)
50
30
50
100

Допълващи фуражи, с изключение на:

4

– минерални фуражи;
– допълващи храни, предназначени за домашни любимци и
съдържащи риба, други водни животни и продукти, получени
от тях, и/или брашно от морски водорасли и фуражни суро
вини, получени от морски водорасли.
Пълноценни фуражи, с изключение на:

12

– пълноценни фуражи за риба и животни с ценна кожа.
2. Кадмий

4
4 (2)

10 (2)
2
10 (2)

Фуражни суровини от растителен произход.

1

Фуражни суровини от животински произход.

2

Фуражни суровини от минерален произход, с изключение на:

2

– фосфати.
Фуражни добавки от функционалната група на съединенията
на микроелементите, с изключение на:
– меден оксид, манганов оксид, цинков оксид и манганов
сулфат монохидрат.
Фуражни добавки от функционалните групи на свързващите
вещества и противослепващите агенти.

10
10
30
2
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Премикси .

15

Допълващи фуражи, с изключение на:

0,5

(6)

– минерални фуражи;
– съдържащи < 7 % фосфор (8);
– съдържащи > 7 % фосфор (8);
– допълващи храни за домашни любимци;
– пълноценни храни, предназначени за домашни любимци и
съдържащи риба, други водни животни и продукти, получени
от тях, и/или брашно от морски водорасли и фуражни суро
вини, получени от морски водорасли.
Пълноценни фуражи, с изключение на:
– пълноценни фуражи за едър рогат добитък (с изключение
на телета), овце (с изключение на агнета), кози (с изключение
на ярета) и риба;
– пълноценни храни за домашни любимци.
3. Флуор

(7)

5
0,75 на 1 % фосфор (8) и
най-много 7,5
2

15
0,5
1
2

Фуражни суровини, с изключение на:
– фуражни суровини от животински произход, с изключение
на морски ракообразни животни като например морски крил;
варовити морски раковини;
– морски ракообразни животни като например морски крил;

150

3000

– фосфати;

2000

500

– калциев карбонат; калциев и магнезиев карбонат (10);

350

– магнезиев оксид;

600

– варовикови морски водорасли.

1000

Вермикулит (E 561)

3000

Допълващи фуражи:

4. Олово (12)

– съдържащи < 4 % фосфор (8);

500

– съдържащи > 4 % фосфор (8).

125 на 1 % фосфор (8)

Пълноценни фуражи, с изключение на:

150

– пълноценни фуражи за прасета;
– пълноценни фуражи за домашни птици (с изключение на
пилета) и риба;
– пълноценни фуражи за пилета;

100
250

– пълноценни фуражи за едър рогат добитък, овце и кози;
– в лактация;
– други.

30
50

Фуражни суровини, с изключение на:

10

– тревни фуражи ;
– фосфати и варовикови морски водорасли и варовити морски
раковини;
– калциев карбонат; калциев и магнезиев карбонат (10);

30

(3)

350

15
20

– дрожди.
Фуражни добавки от функционалната група на съединенията
на микроелементите, с изключение на:

5
100

– цинков оксид;

400

– манганов оксид, железен карбонат, меден карбонат.
Фуражни добавки от функционалната група на свързващите
вещества и противослепващите агенти, с изключение на:
– клиноптилолит с вулканичен произход; натролит-фонолит

200

Премикси(6).

200

30
60

Допълващи фуражи, с изключение на:

10

– минерални фуражи

15
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2
– фуражи, предназначени за специфични хранителни цели, с
дългосрочно освобождаване, с концентрация на микроелементи,
по-висока от 100 пъти определеното максимално съдържание
в пълноценните фуражи.
Пълноценни фуражи.
Фуражни суровини, с изключение на:
– риба, други водни животни и продукти, получени от тях;

6. Нитрити(5)

7. Меламин (9)

БРОЙ 92
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60
5
0,1
0,5(13)

– калциев карбонат; калциев и магнезиев карбонат (10).

0,3

Комбинирани фуражи, с изключение на:

0,1

– минерални фуражи;

0,2

– комбинирани фуражи за риба;
– комбинирани храни за кучета, котки и декоративни рибки
и комбинирани фуражи за животни с ценна кожа.
Фуражни суровини, с изключение на:

0,2
0,3

– рибно брашно;

30

– силажи;
– продукти и странични продукти от захарно цвекло и за
харна тръстика, както и от производството на нишесте и на
алкохолни напитки.
Пълноценни фуражи, с изключение на:
– пълноценни храни за кучета и котки със съдържание на
влага над 20 %.
Фуражи, с изключение на фуражните добавки:

–

– консервирана храна за домашни любимци

15

–
15
–
2,5
2,5(11)

– гуанидин оцетна киселина (ГОК)

–

– урея;

–

– биурет.
–
Максималните допустими граници се отнасят за общото количество арсен.
(2)
При поискване от компетентните органи отговорният оператор трябва да проведе анализ, за да докаже,
че съдържанието на неорганичен арсен е по-ниско от 2 ppm. Посоченият анализ е от особено значение при
морските водорасли от вида Hizikia fusiforme.
(3)
Тревните фуражи включват продукти, предназначени за хранене на животни, като например слама, силаж,
свежа трева и др.
(4)
Максимално допустимите граници се отнасят за общото количество живак.
(5)
Максимално допустимите граници са изразени като натриев нитрит.
(6)
При максимално допустимата граница, установена за премиксите, са взети предвид добавките с най-ви
соко съдържание на олово и кадмий, а не чувствителността на различните животински видове към олово
и кадмий. Съгласно предвиденото в член 16 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и
на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (ОВ, L 268,
18.10.2003 г., стр. 29) с цел опазване на здравето на хората и животните производителят на премиксите носи
отговорност да гарантира в допълнение към съблюдаването на максимално допустимите граници за преми
ксите, че инструкциите за употреба на премиксите са в съответствие с максимално допустимите граници за
допълващите и пълноценните фуражи.
(7)
Максимално допустимите граници се отнасят до аналитичното определяне на флуор, при което екстрак
цията се извършва в солна киселина 1 N в продължение на 20 минути при температура на околната среда.
Могат да се използват равностойни процедури за екстракция, за които може да се докаже, че използваната
процедура за екстракция дава еднакъв резултат по отношение на ефикасността на екстракцията.
(8)
Процентният дял на фосфора се отнася до фуражи със съдържание на влага 12 %.
(9)
Максимално допустимите граници се отнасят единствено за меламина. Включването на структурно свър
заните съединения цианурова киселина, амелин и амелид към максимално допустимата граница ще бъде
разгледано на по-късен етап.
(10)
Калциев и магнезиев карбонат означава природната смес от калциев карбонат и магнезиев карбонат
съгласно описанието в Регламент (ЕС) № 68/2013 на Комисията от 16 януари 2013 г. относно Каталога на
фуражните суровини (ОВ, L 29, 30.01.2013 г., стр. 1).
(11)
Максимално допустимата граница се прилага за консервирана храна за домашни любимци във вида, в
който се продава.
(12)
При определянето на олово в каолинова глина и във фуражи, съдържащи каолинова глина, максимално
допустимата граница се отнася до аналитичното определяне на олово, при което екстракцията се извършва
в азотна киселина (5 % w/w) в продължение на 30 минути при температура на кипене. Могат да се използват
равностойни процедури за екстракция, за които може да се докаже, че използваната процедура за екстракция
дава еднакъв резултат по отношение на екстракцията.
(13)
Максимално допустимата граница се прилага въз основа на мокро тегло за риба, други водни животни
и продукти, получени от тях, предназначени за производството на комбинирани храни за кучета, котки,
декоративни риби и животни с ценна кожа.
(1)
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РАЗДЕЛ II: МИКОТОКСИНИ
Нежелана
субстанция
1. Афлатоксин В1

2. Мораво рогче
(Claviceps purpurea)

Продукти, предназначени
за хранене на животни

Максимално съдържание
в mg/kg (ppm), съотнесе
но към фуражи със съ
държание на влага 12 %

Фуражни суровини

0,02

Допълващи и пълноценни фуражи, с изключение на:
– комбинирани фуражи за млечни крави и телета,
млечни овце и агнета, млечни кози и ярета, прасенца
и млади домашни птици;
– комбинирани фуражи за едър рогат добитък (без
млечни крави и телета), овце (без млечни овце и агнета),
кози (без млечни кози и ярета), прасета (без прасенца)
и домашни птици (без млади домашни птици).

0,01
0,005

0,02

Фуражни суровини и комбинирани фуражи, съдър
жащи несмлени зърна.

1000

РАЗДЕЛ III: ПРИСЪЩИ НА РАСТЕНИЯТА ТОКСИНИ
Нежелана
субстанция

Продукти, предназначени
за хранене на животни

Максимално съдържание
в mg/kg (ppm), съотнесе
но към фуражи със съ
държание на влага 12 %

1. Свободен госипол Фуражни суровини, с изключение на:

20

– памучно семе;

5000

– кюспе и храни от памучно семе.

1200

2. Циановодор одна
киселина

Пълноценни фуражи, с изключение на:
– пълноценни фуражи за едър рогат добитък (без
телета);
– пълноценни фуражи за овце (без агнета) и кози
(без ярета);
– пълноценни фуражи за домашни птици (без кокошки
носачки) и телета;
– пълноценни фуражи за зайци, агнета, ярета и пра
сета (без прасенца).

300

Фуражни суровини, с изключение на:

50

– ленено семе;

250

500

100
60

– кюспе от ленено семе;

350

– продукти от маниока и бадемово кюспе.

100

Пълноценни фуражи, с изключение на:

50

– пълноценни фуражи за пилета (< 6 седмици).
3. Теобромин

20

Пълноценни фуражи, с изключение на:

– пълноценни фуражи за прасета;
– пълноценни храни за кучета, пълноценни фуражи
за зайци, коне и животни с ценна кожа.
4. Винил тиооксазо Пълноценни фуражи за домашни птици, с изключе
ние на:
лидон (5-винилок
– пълноценни фуражи за кокошки носачки.
сазолидин-2-тион)
5. Етерично синапе Фуражни суровини, с изключение на:
но масло (1)
– семе от камелина и продукти, получени от него (2),
продукти, получени от синапено семе (2) и рапично
семе и продукти, получени от него.
Пълноценни фуражи, с изключение на:
– пълноценни фуражи за едър рогат добитък (без
телета), овце (без агнета) и кози (без ярета);
– пълноценни фуражи за прасета (без прасенца) и
домашни птици.

10
300
200
50
1000
500
100
4000
150
1000
500

Максимално допустимите концентрации са изразени като алил изотиоцианат.
(2)
При поискване от компетентните органи отговорният оператор трябва да проведе анализ, за да дока
же, че съдържанието на глюкозинолати общо е по-ниско от 30 mmol/kg. Референтният метод за анализ
е EN-ISO 9167-1:1995.
(1)

С Т Р.

58

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 92

РАЗДЕЛ IV: ОРГАНОХЛОРНИ СЪЕДИНЕНИЯ (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ
НА ДИОКСИНИ И ПОЛИХЛОРИРАНИ БИФЕНИЛИ)
Нежелана
субстанция
1. Алдрин(1)
2. Диелдрин(1)

Продукти, предназначени
за хранене на животни

Максимално съдържание
в mg/kg (ppm), съотнесе
но към фуражи със съ
държание на влага 12 %

Фуражни суровини и комбинирани фуражи, с изклю
чение на:
– мазнини и масла;

0,01(2)

– комбинирани фуражи за риба.
3. Камфехлор (токса Риба, други водни животни и продукти, получени от
фен) – сума от инди тях, с изключение на:
каторни сродни CHB – рибено масло.
26, 50 и 62 (3)
Пълноценни фуражи за риба.
4. Хлордан (сума от Фуражни суровини и комбинирани фуражи, с изклю
цис- и трансизомери чение на:
и на оксихлордан, из
разено като хлордан) – мазнини и масла.
5. DDT (сума от DDT-, Фуражни суровини и комбинирани фуражи, с изклю
DDD- (или TDE) и чение на:
DDE-изомери, изра
– мазнини и масла.
зена като DDT
6. Ендосулфан (сума Фуражни суровини и комбинирани фуражи, с изклю
от алфа- и бета-изо чение на:
мери и ендосулфан – памуково семе и продукти, получени от неговата
сулфат, изразена като преработка, без сурово масло от памуково семе;
– соя и продукти, получени от нейната преработка,
ендосулфан)
без сурово соево масло;
– сурово растително масло;
– пълноценни фуражи за риба, с изключение на пъс
тървови риби;
– пълноценни фуражи за пъстървови риби.
7. Ендрин (сума от Фуражни суровини и комбинирани фуражи, с изклю
ендрин и делта-ке чение на:
тои-ендрин, изразено
като ендрин)
– мазнини и масла.
8. Хептахлор (сума от Фуражни суровини и комбинирани фуражи, с изклю
хептахлор и хептахлор чение на:
еп о к с и д , и з р а з е н о
като хептахлор)
– мазнини и масла.
9. Хексахлоробензен Фуражни суровини и комбинирани фуражи, с изклю
чение на:
(HCB)
– мазнини и масла.

0,1(2)
0,02 (2)
0,02
0,2
0,05
0,02
0,05
0,05
0,5
0,1
0,3
0,5
1,0
0,005
0,05
0,01
0,05
0,01
0,2
0,01
0,2

10. Хексахлороцик
лохексан (HCH)
– алфа-изомери

Фуражни суровини и комбинирани фуражи, с изклю
чение на:
– мазнини и масла.

0,02

– бета-изомери

Фуражни суровини, с изключение на:

0,01

– гама-изомери

0,2

– мазнини и масла.

0,1

Комбинирани фуражи, с изключение на:

0,01

– комбинирани фуражи за млечни крави.
Фуражни суровини и комбинирани фуражи, с изклю
чение на:
– мазнини и масла.

0,005
0,2
2,0

Самостоятелно или в съчетание, изразено като диелдрин.
Максимално допустима концентрация на алдрин и диелдрин, самостоятелно или в съчетание, изразено
като диелдрин.
(3)
Система на номерация съгласно Parlar, с представка „CHB“ или „Parlar“: CHB 26: 2-ендо,3-ексо,5-ендо,6ексо,8,8,10,10-октохлороборнан, CHB 50: 2-ендо,3-ексо,5-ендо,6-ексо,8,8,9,10,10-нонахлороборнан, CHB 62:
2,2,5,5,8,9,9,10,10-нонахлороборнан.
(1)

(2)
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РАЗДЕЛ V: ДИОКСИНИ И ПОЛИХЛОРИРАНИ БИФЕНИЛИ (PCB)
Нежелана
субстанция

Продукти, предназначени
за хранене на животни

Максимално съдърж ание
в ng WHO-PCDD/FTEQ/kg (ppt)(1), съотне
сено към фуражи със съ
държание на влага 12 %

1. Диоксини (сума от
полих лорирани ди
бензо-пара-диоксини
(PCDD) и полихло
рирани дибензофура
ни (PCDF), изразе
ни в зададените от
Световната здравна
организаци я (СЗО)
токсични еквивален
ти, с използване на
WHO-TEF (фактори за
токсична еквивалент
ност на СЗО 2005 г. (2))

Фуражни суровини от растителен произход, с изклю
чение на:
– растителни масла и техните странични продукти.

0,75

Фуражни суровини от минерален произход

0,75

Фуражни суровини от животински произход:
– животински мазнини, включително млечни и яйчни
мазнини;
– други продукти от сухоземни животни, включително
мляко и млечни продукти и яйца и яйчни продукти;
– рибено масло;
– риба, други водни животни и продукти, получени от
тях, без рибено масло и рибни протеинови хидролиза
ти, съдържащи повече от 20 % мазнина (3) и брашно
от ракообразни водни животни;
– рибен протеин, хидролизиран, съдържащ повече от
20 % мазнина; брашно от ракообразни водни животни.
Фуражните добавки каолинитна глина, вермикулит,
натролитфонолит, синтетични калциеви алуминати
и клиноптилолит от наносен произход от функцио
налните групи на свързващите вещества и противо
слепващите агенти.
Фуражни добавки от функционалната група на съе
диненията на микроелементите.
Премикси.
Комбинирани фуражи, с изключение на:
– комбинирани храни за домашни любимци и ком
бинирани фуражи за риба;
– комбинирани фуражи за животни с ценна кожа.

0,75

1,5
0,75
5,0

1,25
1,75

0,75
1,0
1,0
0,75
1,75
–
Максимално съдържание
в ng WHO-PCDD/F-PCBTEQ/kg (ppt)(1), съотне
сено към фуражи със съ
държание на влага 12 %

Нежелана
субстанция

Продукти, предназначени
за хранене на животни

1

2
Фуражни суровини от растителен произход, с изклю
чение на:
– растителни масла и странични продукти от тях.

1,25

Фуражни суровини от минерален произход

1,0

2. Сбор от диоксини
и диоксиноподобни
PCB (сбор от поли
хлорирани дибензо-па
ра-диоксини (PCDD),
полихлорирани дибен
зофурани (PCDF) и
полихлорирани бифе
нили (PCB), изразен в
зададените от Светов
ната здравна органи
зация (СЗО) токсич
ни еквиваленти, из
ползвайки WHO-TEF
(фактори за токсична
еквивалентност) на
СЗО 2005 г. (2)

Фуражни суровини от животински произход:
– животински мазнини, включително млечни и яйчни
мазнини;
– други продукти от сухоземни животни, включително
мляко и млечни продукти и яйца и яйчни продукти;
– рибено масло;
– риба, други водни животни и продукти, получени
от тях, без рибено масло и рибни протеинови хидро
лизати, съдържащи повече от 20 % мазнина(3);
– рибен протеин, хидролизиран, съдържащ повече от
20 % мазнина.

3

1,5

2,0
1,25
20,0
4,0
9,0

С Т Р.
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2
Фуражните добавки каолинитна глина, вермикулит,
натролитфонолит, синтетични калциеви алуминати
и клиноптилолит от наносен произход от функцио
налните групи на свързващите вещества и противо
слепващите агенти.
Фуражни добавки от функционалната група на съе
диненията на микроелементите.

1

Нежелана
субстанция
3. Недиоксинопо
добни PCB (сбор
от PCB 28, PCB 52,
PCB 101, PCB 138,
PCB 153, PCB 180)
(ICES – 6)

ВЕСТНИК

(1)
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3

1,5
1,5

Премикси

1,5

Комбинирани фуражи, с изключение на:
– комбинирани храни за домашни любимци и ком
бинирани фуражи за риба;
– комбинирани фуражи за животни с ценна кожа.

1,5

Продукти, предназначени
за хранене на животни

5,5
–
Максимално съдържание
в µg/kg (ppb), съотнесено
към фуражи със съдър
жание на влага 12 % (1)

Фуражни суровини от растителен произход

10

Фуражни суровини от минерален произход

10

Фуражни суровини от животински произход:
– животински мазнини, включително млечни и яйчни
мазнини;
– други продукти от сухоземни животни, включително
мляко и млечни продукти и яйца и яйчни продукти;
– рибено масло;
– риба, други водни животни и продукти, получени
от тях, без рибено масло и рибни протеинови хидро
лизати, съдържащи повече от 20 % мазнина(4);
– рибен протеин хидролизиран, съдържащ повече от
20 % мазнина.
Фуражните добавки каолинитна глина, вермикулит,
натролитфонолит, синтетични калциеви алуминати
и клиноптилолит от наносен произход от функцио
налните групи на свързващите вещества и противо
слепващите агенти.
Фуражни добавки от функционалната група на съе
диненията на микроелементите.
Премикси
Комбинирани фуражи, с изключение на:
– комбинирани храни за домашни любимци и ком
бинирани фуражи за риба;
– комбинирани фуражи за животни с ценна кожа.

10
10
175

30
50

10
10
10
10
40
–

Горногранични концентрации; горнограничните концентрации се изчисляват, като се приема, че всички
стойности на отделните конгенери под границата на количествено определяне са равни на границата на
количествено определяне.
(2)
Таблица на TEF (= фактори за токсична еквивалентност) на диоксините, фураните и диоксиниподобните
PCB: WHO-TEF TEF на СЗО за оценка на риска за човека въз основа на заключенията на Световната
здравна организация (СЗО) – заседание на експертите по Международна програма за безопасност на
химичните вещества (IPCS), състояло се в Женева през юни 2005 г. (Мартин Ван ден Берг и колектив,
Повторна оценка на Световната здравна организация на факторите за токсична еквивалентност за диок
сините и диоксиноподобните съединения при човека и бозайниците, 2005 г. (Martin van den Berg et al., The
2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins
and Dioxin-like Compounds. Toxicological Sciences 93(2), 223-241 (2006 г.).
(1)
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Стойност на TEF

Дибензо-парадиоксини („PCDD“)
и дибензофурани
(„PCDF“)

Конгенер

С Т Р. 6 1
Стойност на TEF

„Диоксиноподобни“
PCB: Не-орто PCB +
Моно-орто PCB

2,3,7,8-TCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

Не-орто PCB

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

PCB 77

0,0001

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

PCB 81

0,0003

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

PCB 126

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

PCB 169

0,03

OCDD

0,0003
Моно-орто PCB

2,3,7,8-TCDF

0,1

PCB 105

0,00003

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

PCB 114

0,00003

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

PCB 118

0,00003

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

PCB 123

0,00003

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

PCB 156

0,00003

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

PCB 157

0,00003

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

PCB 167

0,00003

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

PCB 189

0,00003

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

Използвани съкращения: „T“ = тетра; „Pe“ = пента; „Hx“ = хекса; „Hp“ = хепта; „О“ = окта;
„CDD“ = хлородибензодиоксин; „CDF“ = хлородибензофуран; „CB“ = хлоробифенил.
Прясна риба и други водни животни, незабавно доставени и използвани без междинна преработка за
производството на фуражи за животни с ценна кожа, не подлежат на изискването за максимално до
пустими концентрации, докато максимално допустимите концентрации от 3,5 ng WHO-PCDD/F-TEQ/
kg продукт и 6,5 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg продукт са приложими за прясна риба, а 20,0 ng WHOPCDD/F-PCB-TEQ/kg продукт за рибен черен дроб, използвани пряко за хранене на домашни любимци
и животни в зоологически градини и циркове или използвани като фуражни суровини за производството
на храни за домашни любимци. Не се допуска продуктите или преработените животински протеини,
получени от животни с ценна кожа, домашни любимци, животни в зоологически градини и циркове, да
се внасят в хранителната верига и да се дават на селскостопански животни, които се отглеждат, угояват
или развъждат за производството на храни.
(4)
Прясната риба и други водни животни, доставени директно и използвани без междинна преработка за
производството на фуражи за животни с ценна кожа, не подлежат на изискването за максимални граници,
като се прилагат максимални граници от 75 μg/kg продукт за прясна риба и 200 μg/kg продукт за черен
дроб от риба, използвани пряко за хранене на домашни любимци, животни в зоологически градини и
циркове или използвани като фуражни суровини за производството на храна за домашни любимци. Про
дуктите или преработените животински протеини, получени от тези животни (животни с ценна кожа,
домашни любимци, животни в зоологически градини и циркове), не могат да присъстват в хранителната
верига и не могат да се използват за хранене на селскостопански животни, които се отглеждат, угояват
или развъждат за производството на храна.
(3)
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РАЗДЕЛ VІ: ВРЕДНИ БОТАНИЧЕСКИ ПРИМЕСИ
Нежелана
субстанция

Продукти, предназначени
за хранене на животни

Максимално съдържание
в mg/kg (ppm), съотнесе
но към фуражи със съ
държание на влага 12 %

1. С емена о т п ле  Фуражни суровини и комбинирани фуражи
вели и несмлени и
несмачкани плодо
ве, съдържащи а л
калоиди, глюкозиди
или други токсични
вещества поотделно
или в комбинация,
включително

3000

– Datura sp.

1000

2. Crotalaria spp.

Фуражни суровини и комбинирани фуражи

100

3. Семена и люспи Фуражни суровини и комбинирани фуражи
от Ricinus communis
L., Croton tiglium L.
и Abrus precatorius L.,
както и техните пре
работени производ
ни(1) – поотделно или
в комбинация

10 (2)

4. Необелени буко Фуражни суровини и комбинирани фуражи
ви ж ъ л ъ д и – Fagus
silvatica L.

Семената и плодовете, а
също и получените чрез
преработка техни произ
водни могат да присъст
ват във фуражите само в
незначителни количества,
които не могат да бъдат
количествено определени.

5. Ятрофа – Jathropha Фуражни суровини и комбинирани фуражи
curcas L.

Семената и плодовете, а
също и получените чрез
преработка техни произ
водни могат да присъст
ват във фуражите само в
незначителни количества,
които не могат да бъдат
количествено определени

6. Семена Ambrosia spp. Фуражни суровини(3), с изключение на:
– просо (зърна от Panicum miliaceum L.) и сорго (зърна
от Sorghum bicolor (L.) Moench s.l.), с които животните
не се изхранват директно.
Комбинирани фуражи, съдържащи несмлени зърна
и семена.
Фуражни суровини и комбинирани фуражи
7. Семена от:
– Индийски синап –
Brassica juncea (L .)
Czern. и Coss. ssp.
i nteg r i fol i a ( We s t .)
Thell.
– Сарепски синап –
Brassica juncea (L .)
Czern. и Coss. ssp.
juncea
– Китайски синап –
Brassica juncea (L .)
Czern. и Coss. ssp.
juncea var. lutea Batalin
– Черен синап –
Brassica nigra (L.) Koch
– Етиопски синап –
Brassica car inata A .
Braun

50
200
50
Семена могат да присъст
ват във фуражите само в
незначителни количества,
които не могат да бъдат
количествено определени.
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Доколкото може да се определи чрез аналитична микроскопия.
Включва също части от семенната обвивка.
(3)
В случай че се предоставят категорични доказателства, че зърната и семената са предназначени за
смилане или раздробяване, не е необходимо зърната и семената, съдържащи семена от Ambrosia spp. в
количество, несъответстващо на определените граници, да се подлагат на почистване преди смилане или
раздробяване, при условие че:
– пратката се транспортира като едно цяло до предприятието за смилане или раздробяване и предпри
ятието за смилане или раздробяване е предварително уведомено за наличието на високо съдържание на
семена от Ambrosia spp., за да може да предприеме допълнителни предпазни мерки, за да се предотврати
разпространението в околната среда, и
– са предоставени солидни доказателства, че са взети предпазни мерки, за да се предотврати разпростра
нението на семената от Ambrosia spp. в околната среда по време на транспортирането до предприятието
за смилане или раздробяване, и
– компетентният орган е дал съгласието си за транспортирането, след като е осигурил спазването на
горепосочените условия.
В случай че тези условия не са спазени, пратката трябва да бъде почистена преди каквото и да било
транспортиране в рамките на ЕС, като получените при почистването остатъци трябва да бъдат унищо
жени по подходящ начин.
(1)

(2)

РАЗДЕЛ VII: РАЗРЕШЕНИ ФУРАЖНИ ДОБАВКИ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В НЕЦЕЛЕВИ ФУРАЖИ
В РЕЗУЛТАТ НА НЕИЗБЕЖНО ПРЕМИНАВАНЕ

Кокцидиостатик

Продукти, предназначени
за хранене на животни(1)

Максимално съдържание
в mg/kg (ppm), съотнесе
но към фуражи със съ
държание на влага 12 %

1

2

3

1. Декоквинат

Фуражни суровини
Комбинирани фуражи за:
– птици носачки и пилета, отглеждани за носачки
(> 16 седмици);
– пилета за угояване за периода преди клането, в
който е забранена употребата на декоквинат (фуражи
за предкланичния период);
– други животински видове.
Премикси за употреба във фуражи, в които не е раз
решена употребата на декоквинат.

2. Диклазурил

Фуражни суровини
Комбинирани фуражи за:
– птици носачки, пилета, отглеждани за носачки
(> 16 седмици);
– зайци за угояване и за разплод за периода преди
клането, в който е забранена употребата на диклазурил
(фуражи за предкланичния период);
– други животински видове, различни от пилета,
отглеждани за носачки (< 16 седмици), пилета за
угояване, токачки и пуйки за угояване (< 12 седмици).
Премикси за употреба във фуражи, в които не е раз
решена употребата на диклазурил.

3. Халофугинон
хидробромид

Фуражни суровини
Комбинирани фуражи за:
– птици носачки, пилета, отглеждани за носачки, и
пуйки (> 12 седмици);
– пилета за угояване и пуйки ( < 12 седмици) за пери
ода преди клането, в който употребата на халофугинон
хидробромид е забранена (фуражи за предкланичния
период);
– други животински видове.
Премикси за употреба във фуражи, в които не е
разрешена употребата на халофугинон хидробромид.

0,4

0,4
0,4
1,2
(2)

0,01

0,01
0,01
0,03
(2)

0,03

0,03

0,03
0,09
(2)
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4. Ласалоцид А
натрий

ВЕСТНИК

2
Фуражни суровини
Комбинирани фуражи за:
– кучета, телета, зайци, нечифтокопитни животни,
млекодайни животни, птици носачки, пуйки (> 16
седмици) и пилета, отглеждани за носачки (> 16
седмици);
– пилета за угояване, пилета, отглеждани за носачки
(< 16 седмици) и пуйки (< 16 седмици) за периода
преди клането, в който е забранена употребата на ла
залоцид А натрий (фуражи за предкланичния период);
– фазани, токачки, пъдпъдъци и яребици (с изключе
ние на птици носачки) за периода преди клането, в
който е забранена употребата на лазалоцид А натрий
(фуражи за предкланичния период);
– други животински видове.
Премикси за употреба във фуражи, в които не е раз
решена употребата на лазалоцид А натрий.
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3
1,25

1,25

1,25

1,25
3,75
(2)

5. Мадурамицин амо Фуражни суровини
ний алфа
Комбинирани фуражи за:
– нечифтокопитни животни, зайци, пуйки (> 16 седми
ци), птици носачки и пилета, отглеждани за носачки
(> 16 седмици);
– пилета за угояване и пуйки (< 16 седмици) за пе
риода преди клането, в който е забранена употребата
на мадурамицин амоний алфа (фуражи за предкла
ничния период);
– други животински видове.
Премикси за употреба във фуражи, в които не е раз
решена употребата на мадурамицин амоний алфа.

0,05

6. Монензин натрий Фуражни суровини

1,25

Комбинирани фуражи за:
– нечифтокопитни животни, кучета, дребни преживни
животни (овце и кози), патици, едър рогат добитък,
млечни крави, птици носачки, пилета, отглеждани
за носачки (> 16 седмици) и пуйки (> 16 седмици);
– пилета за угояване, пилета, отглеждани за носачки
(< 16 седмици) и пуйки (< 16 седмици) за периода
преди клането, в който употребата на монензин на
трий е забранена (фуражи за предкланичния период);
– други животински видове.
Премикси за употреба във фуражи, в които не е раз
решена употребата на монензин натрий.
7. Наразин

Фуражни суровини
Комбинирани фуражи за:
– пуйки, зайци, нечифтокопитни животни, птици но
сачки и пилета, отглеждани за носачки (> 16 седмици);
– други животински видове.
Премикси за употреба във фуражи, в които не е раз
решена употребата на наразин.

8. Никарбазин

Фуражни суровини
Комбинирани фуражи за:
– нечифтокопитни животни, птици носачки и пилета,
отглеждани за носачки (> 16 седмици);
– други животински видове.
Премикси за употреба във фуражи, в които не е раз
решена употребата на никарбазин (самостоятелно или
в комбинация с наразин).

0,05

0,05
0,15
(2)

1,25

1,25
3,75
(2)

0,7

0,7
2,1
(2)

1,25

1,25
3,75
(2)
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3

9. Робенидин хидро Фуражни суровини
хлорид
Комбинирани фуражи за:
– птици носачки и пилета, отглеждани за носачки
(> 16 седмици);
– пилета за угояване, зайци за угояване и за разплод
и пуйки за периода преди клането, в който употребата
на робенидин хидрохлорид е забранена (фуражи за
предкланичния период);
– други животински видове.
Премикси за употреба във фуражи, в които не е раз
решена употребата на робенидин хидрохлорид.
10. Салиномицин
натрий

0,7
0,7

0,7
2,1
(2)

0,7

Фуражни суровини
Комбинирани фуражи за:
– нечифтокопитни животни, пуйки, птици носачки и
пилета, отглеждани за носачки (> 12 седмици);
– пилета за угояване, пилета, отглеждани за носачки
(< 12 седмици), и зайци за угояване за периода преди
клането, в който употребата на салиномицин натрий
е забранена (фуражи за предкланичния период);
– други животински видове.
Премикси за употреба във фуражи, в които не е раз
решена употребата на салиномицин натрий.

11. С ем д у ра м и ц и н Фуражни суровини
натрий
Комбинирани фуражи за:
– птици носачки и пилета, отглеждани за носачки
(> 16 седмици);
– пилета за угояване за периода преди клането, в кой
то е забранена употребата на семдурамицин натрий
(фуражи за предкланичния период);
– други животински видове.
Премикси за употреба във фуражи, в които не е раз
решена употребата на семдурамицин натрий.

0,7

0,7
2,1
(2)

0,25
0,25
0,25
0,75
(2)

Без да се засягат разпоредбите относно разрешените нива в рамките на Регламент (ЕО) № 1831/2003
на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 268, 18.10.2003 г., стр. 29).
(2)
Максимално допустимата концентрация на субстанцията в премикса е концентрацията, съответстваща
на съдържание не по-високо от 50 % от максимално определената концентрация за фуража, като се вземат
предвид инструкциите за употреба на премикса.
“
(1)

§ 5. Приложение № 2 към чл. 2, ал. 4 се изменя така:

„Приложение № 2
към чл. 2, ал. 3

Прагове, при които България започва разследване по реда на чл. 2, ал. 3
РАЗДЕЛ: ДИОКСИНИ И ПОЛИХЛОРИРАНИ БИФЕНИЛИ (PCB)
Нежелана
субстанция

Продукти, предназначени
за хранене на животни

Праг в ng WHO- Забележки и допъл
PCDD/F TEQ/kg нителна информа
(ppt) (2), съотнесен ция (напр. характер
към фуражи със на разследванията,
съдържание на
които трябва да се
влага 12 %
проведат)

1

2

3

4

1. Диоксини (сбор от
полихлорирани дибензопара-диоксини (PCDD) и
полихлорирани дибензо
фурани (PCDF), изразени
в зададените от Светов
ната здравна организа
ция (СЗО) токсични ек
виваленти, използвайки
WHO-TEF (фактори за
токси чна ек вива лен т
ност) на СЗО 2005 г. (1)

Фуражни суровини от растителен
произход, с изключение на:

0,5

(3)

– растителни масла и техните стра
нични продукти

0,5

(3)

Фуражни суровини от минерален
произход

0,5

(3)

0,75

(3)

Фуражни суровини от животински
произход:
– животински мазнини, включител
но млечни и яйчна мазнина;
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2. Диоксиноподобни
PCB (сбор от полихло
рирани бифенили (PCB),
изразен в за да ден и т е
о т С ве т овната зд ра в
на организация (СЗО)
токсични еквиваленти,
използвайки WHO-TEF
(фактори за токсична ек
вивалентност) на СЗО,
2005 г. (1)

ВЕСТНИК

2
– други продукти от сухоземни жи
вотни, включително мляко и млечни
продукти и яйца и яйчни продукти;
– рибено масло;
– риба, други водни животни и про
дукти, получени от тях, с изключение
на рибено масло и рибен протеин,
хидролизиран, съдържащи повече
от 20 % мазнина и брашно от рако
образни водни животни
– Х и д ролизи ран рибен п ротеин,
съдържащ повече от 20 % мазнина
и брашно от ракообразни водни
животни
Фуражни добавки от функционални
те групи на свързващите вещества и
противослепващите агенти
Фуражни добавки от функционал
ната група на съединенията на ми
кроелементи
Премикси
Комбинирани фуражи, с изключе
ние на:
– комбинирани храни за домашни
любимци и за риба;
– комбинирани фуражи за животни
с ценна кожа
Фуражни суровини от растителен
произход, с изключение на:
– растителни масла и техните стра
нични продукти
Фуражни суровини от минерален
произход
Фуражни суровини от животински
произход:
– животински мазнини, включител
но млечни и яйчна мазнина;
– други продукти от сухоземни жи
вотни, включително мляко и млечни
продукти и яйца и яйчни продукти;
– рибено масло;
– риба, други водни животни и про
дукти, получени от тях, с изключение
на рибено масло и рибен протеин,
хидролизиран, съдържащи повече
от 20 % мазнина(3);
– рибен п ротеин, х и дролизиран,
съдържащ повече от 20 % мазнина
Фуражни добавки от функционални
те групи на свързващите вещества и
противослепващите агенти
Фуражни добавки от функционал
ната група на съединенията на ми
кроелементи
Премикси
Комбинирани фуражи, с изключе
ние на:

БРОЙ 92
3
0,5
4,0

4
(3)
(4)

0,75

(4)

1,25

(4)

0,5

(3)

0,5

(3)

0,5

(3)

0,5

(3)

1,25

(4)

–
0,35

(3)

0,5

(3)

0,35

(3)

0,75

(3)

0,35
11,0

(3)
(4)

2,0

(4)

5,0

(4)

0,5

(3)

0,35
0,35

(3)

0,5

(3)

(3)

БРОЙ 92

ДЪРЖАВЕН
1

ВЕСТНИК

2
– комбинирани храни за домашни
любимци и за риба;
– комбинирани фуражи за животни
с ценна кожа.
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3

4

2,5

(4)

–

Таблица на TEF (= фактори за токсична еквивалентност) на диоксините, фураните и диоксиноподобните
PCB: WHO-TEF TEF на СЗО за оценка на риска за човека въз основа на заключенията на Световната
здравна организация (СЗО) – заседание на експертите по Международна програма за безопасност на
химичните вещества (IPCS), състояло се в Женева през юни 2005 г. (Мартин Ван ден Берг и колектив,
Повторна оценка на Световната здравна организация на факторите за токсична еквивалентност за диок
сините и диоксиноподобните съединения при човека и бозайниците, 2005 г. (Martin van den Berg et al., The
2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins
and Dioxin-like Compounds. Toxicological Sciences 93(2), 223-241 (2006 г.).
(1)

Конгенер

Стойност на TEF

Дибензо-пара-диоксини
(„PCDD“) и дибензопара-фурани („PCDF“)

Конгенер

Стойност на TEF

„Диоксиноподобни“
PCB Не-орто PCB +
Моно-орто PCB

2,3,7,8-TCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

Не-орто PCB

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

PCB 77

0,0001

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

PCB 81

0,0003

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

PCB 126

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

PCB 169

0,03

OCDD

0,0003
Моно-орто PCB

2,3,7,8-TCDF

0,1

PCB 105

0,00003

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

PCB 114

0,00003

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

PCB 118

0,00003

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

PCB 123

0,00003

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

PCB 156

0,00003

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

PCB 157

0,00003

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

PCB 167

0,00003

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

PCB 189

0,00003

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

Използвани съкращения: „T“ = тетра; „Pe“ = пента; „Hx“ = хекса; „Hp“ = хепта; „О“ = окта; „CDD“
= хлородибензодиоксин; „CDF“ = хлородибензофуран; „CB“ = хлоробифенил.
Горногранични концентрации; горнограничните концентрации се изчисляват, като се приема, че всички
стойности на отделните конгенери под границата на количествено определяне са равни на границата на
количествено определяне.
(3)
Идентифициране на източника на замърсяване. След като източникът на замърсяване бъде установен,
се вземат подходящи мерки, когато е възможно, за да се ограничи неговото въздействие или той да бъде
отстранен.
(4)
В много случаи може да не се наложи разследване на източника на замърсяване, тъй като фоновото
ниво за дадени области е близко до нивото за предприемане на действие или го надвишава. В случаите,
когато нивото за предприемане на действие е надвишено обаче, цялата информация, като например перио
дът на вземане на пробите, географският произход, видовете риба и т.н., трябва да бъде записана с оглед
на бъдещи мерки за управление на наличието на диоксини и диоксиноподобни съединения в посочените
суровини за хранене на животни.
(2)

“
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 2 от 2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национ ална
програма за подпомагане на лозаро-винарския
сектор за периода 2014 – 2018 г. (обн., ДВ,
бр. 34 от 2014 г.; изм., бр. 60 и 89 от 2014 г. )
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 4 се отменя.
2. В ал. 2 думите „ал. 1, т. 1, 3 и 4“ се за
менят с „ал. 1, т. 1 и 3“, а накрая се добавя
„(ЗВСН)“.
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „по чл. 1, ал. 1“ се
добавя „т. 1 и 3“.
2. Алинеи 3 и 4 се отменят.
§ 3. В чл. 3 ал. 3, 4 и 5 се изменят така:
„(3) Изпълнителният директор на ДФЗ
определя със заповед бюджета за съответната
година на мерките по чл. 1, ал. 1, която се
публикува на интернет страницата на ДФЗ.
(4) Изпълнителни ят директор на ДФЗ
определя със заповед периодите за подаване
на заявления за предоставяне на финансова
помощ по мерките по чл. 1, ал. 1, която се
публикува на интернет страницата на ДФЗ,
в срок най-малко 15 дни преди началото на
съответния период.
(5) Контролът по изпълнението на про
ектите по мерките по чл. 1, ал. 1, за които
е сключен договор, се упражнява от ДФЗ.“
§ 4. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. (1) Министърът на земеделието и
храните със заповед създава постоянна ра
ботна група за управление на Националната
програма. В състава на работната група се
включват представители на браншовите орга
низации, на Министерството на земеделието
и храните, Изпълнителната агенция по лозата
и виното и Държавен фонд „Земеделие“. По
стоянната работна група прави предложения
за промени в Националната програма, за
преразпределение на бюджета между мерките
и дейностите. Промените в Националната
програма се одобряват по предвидения ред в
Закона за прилагане на Общата организация
на пазарите на земеделски продукти на Ев
ропейския съюз (ЗПООПЗПЕС).
(2) Организацията и редът на работа на
постоянната работната група за управление
на Националната програма се определят със
заповедта по ал. 1.“
§ 5. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) По мярка „Преструктуриране и конвер
сия на лозя“ се подпомагат следните дейности:
1. конверсия на сортовия състав на на
саждението със сортове, класифицирани за
съответните лозарски райони на страната чрез:
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а) презасаждане без промяна на местона
хождението на лозята;
б) присаждане;
2. преструктуриране на лозята чрез:
а) презасаждане с промяна на местона
хождението на лозята;
б) засаждане с права от националния резерв;
3. подобряване на техниките за управление
на лозята чрез:
а) смяна на формировката със или без
смяна на подпорната конструкция;
б) изграждане на подпорна конструкция
на съществуващи лозови насаждения, вклю
чително новосъздадени;
в) смяна на подпорна конструкция на съ
ществуващи лозови насаждения;
г) изграждане на съоръжения за борба с
ерозията в следните форми:
аа) изграждане на противоерозионна аг
ротехника;
бб) изграждане на подземни колектори за
дренаж;
вв) изграждане на шахти и канали за от
водняване;
гг) изграждане или реконструкция на тераси;
д) изграждане на хидромелиоративни съ
оръжения – системи за капково напояване.“
2. В ал. 2, т. 2 думата „три“ се заменя с „две“.
§ 6. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст на чл. 6 става ал. 1
и в нея:
а) точка 1 се изменя така:
„1. презасаждане на лозарски парцел със
същия винен сорт и същите разстояния на
засаж дане, представляващо обичайно об
новление на лозята, които са приключили
естествения си жизнен цикъл;“
б) създават се т. 9 и 10:
„9. смяна на формировката на лозя, по-млади
от 5 години, считано от годината, следваща
годината на засаждане, и/или лозя без напълно
формирани кордони, рамена и плодни звена;
10. преструктуриране и конверсия на винени
лозя, които не отговарят на определението за
добро агротехническо състояние.“
2. Създава се ал. 2:
„(2) Финансова помощ не се предоставя за:
1. разходи по закупуване на оборудване и
съоръжения втора употреба;
2. данък добавена стойност (ДДС);
3. лизинг;
4. оперативни разходи, включително раз
ходи за поддръжка, наеми, застраховки;
5. банкови такси, разходи за гаранции,
плащане и рефинансиране на лихви;
6. принос в натура;
7. плащане в брой (с изключение на разходи
за трудови възнаграждения, пряко свързани с
осъществяването на дейностите по договора);
8. осигурителни вноски по трудови възна
граждения;
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9. разходи, извършени преди подписването
на договора с Държавен фонд „Земеделие“;
10. хонорари за консултантски услуги, раз
ходи за управление на проекта;
11. закупуване на стопански инвентар, сел
скостопанска техника, транспортни средства;
12. ежедневно управление на лозарското
стопанство.“
§ 7. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ:
„Максималният размер на всички разходи по
проект или проекти, подадени от един кандидат
в рамките на един прием, е 3 000 000 лева.“
2. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) Паричното обезщетение за загуба на
доход по чл. 5, ал. 2, т. 2 се изчислява на база
среден годишен добив на хектар за период
от две години преди получаване на право на
презасаждане. Средният годишен добив, за
който се изплаща обезщетение, е до 9000 кг/ха.
(3) Когато производителите извършват
изкореняване на съществуващи плододаващи
лозови насаждения, без да получават финан
сова помощ за това, парично обезщетение
за загуба на доход им се предоставя само
ако са уведомили ИАЛВ за предстоящото
изкореняване най-малко 7 дни преди него
вото начало.“
3. Създават се ал. 5, 6 и 7:
„(5) Финансовата помощ за парично обез
щетение за загуба на доход се изчислява
съгласно приложение № 2, като цената на
килограм грозде е определената за съответ
ната финансова година, в която е подадено
заявлението за парично обезщетение. Фи
нансовата помощ се изплаща на две равни
вноски. Първата вноска се изплаща по реда
на чл. 28, ал. 2, а втората вноска – в пери
ода от 1 август до 15 октомври на втората
финансова година.
(6) Министърът на земеделието и храни
те със заповед определя за всяка финансова
година цената за килограм грозде.
(7) Финансовата помощ не се предоставя
на кандидати и ползватели на помощта, за
които се установи, че:
1. не са независими предприятия по сми
съла на чл. 4, ал. 2 от Закона за малките и
средните предприятия (ЗМСП);
2. са учредени или преобразувани с цел
получаване на финансова помощ в размер,
надвишаващ максималния по ал. 1;
3. изкуствено са създали условия за по
лучаване на помощта или за осигуряване
на предимство, в противоречие с целите на
мярката, ако се установи, че в резултат на
свързаността се надхвърля таванът, определен
в ал. 1.“
§ 8. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 1 след думите „се подава“ се добавя
„целогодишно“.
2. В ал. 2:
а) точка 1 се изменя така:
„1. план за преструктуриране и конверсия
(ППК) по образец, утвърден по реда на чл. 2,
ал. 2, който съдържа данни за идентификацията
на земеделските парцели и площта на парце
лите в хектари, до четвъртия десетичен знак;“
б) в т. 2, буква „а“ думите „следва да е
със“ се заменят с „е с нотариална заверка на
подписите на страните и за“.
3. В ал. 3 т. 3 и 4 се отменят.
§ 9. В чл. 10 ал. 3 се изменя така:
„(3) Когато кандидатът не отстрани не
пълнотите и/или нередовностите в срока по
ал. 2, заявлението се отхвърля.“
§ 10. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. (1) В срок до 7 работни дни от
изготвянето на становището по чл. 10, ал. 5
изпълнителният директор на ИАЛВ въз основа
на констатациите от извършената проверка
на място утвърждава ППК по чл. 9, ал. 2,
т. 1 или отхвърля заявлението по чл. 9, ал. 1
с мотивирана заповед, която подлежи на об
жалване по реда на Административнопроцесу
алния кодекс. Когато заявлението за участие
по мярката бъде одобрено, изпълнителният
директор на ИАЛВ издава и удостоверение
за участие по мярка „Преструктуриране и
конверсия на лозя“, а когато е отхвърлено,
отказва издаването на удостоверение.
(2) Заповедта по ал. 1 се изпраща на кан
дидата. Когато заявлението по чл. 9, ал. 1 е
одобрено, на кандидата се изпращат и утвър
деният ППК и удостоверението за участие по
мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“.
(3) Срокът на валидност на удостоверени
ето за участие по мярка „Преструктуриране
и конверсия на лозя“ е 6 месеца от датата на
издаването му.
(4) Срокът по ал. 3 може да бъде удължен
еднократно с още 6 месеца от датата на из
тичане срока на предходното удостоверение
въз основа на искане за удължаване на сро
ка. Искането се подава в съответното ТЗ на
ИАЛВ по местонахождение на имотите преди
изтичане на срока на удостоверението.
(5) В срок до 7 работни дни от получаване
на искането по ал. 4 ТЗ на ИАЛВ извършва
проверка на място и ако не установи несъот
ветствие с първоначалната теренна проверка
по чл. 10, ал. 4, в срок до три работни дни
изготвя становище за неговото одобрение.
В срок до 7 работни дни от изготвянето на
становището изпълнителният директор на
ИАЛВ въз основа на констатациите от извър
шената проверка на място одобрявя искането
с мотивирана заповед, която се изпраща на
кандидата.
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(6) Когато при проверката по ал. 5 се
установи несъответствие с първоначалната
теренна проверка по чл. 10, ал. 4, изпълнител
ният директор на ИАЛВ отхвърля искането
с мотивирана заповед, която подлежи на
обжалване по реда на Административнопро
цесуалния кодекс.“
§ 11. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За предоставяне на финансова помощ
кандидатът подава заявление по образец, ут
върден по реда на чл. 3, ал. 2, в Централното
управление на Държавен фонд „Земеделие“
(ЦУ на Държавен фонд „Земеделие“). В за
явлението кандидатът заявява авансово пла
щане, като изписва точния размер на сумата
за авансово плащане.“
2. В ал. 2:
а) в т. 3 накрая се добавя „а в случай на
удължаване срока на удостоверението – и
заповедта по чл. 11, ал. 5“;
б) създават се т. 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10:
„4. инвестиционен проект по образец;
5. оригинал на декларация по чл. 4а, ал. 1
ЗМСП по образец, утвърден от министъра на
икономиката;
6. удостоверение за признаване като група
или организация на производители;
7. удостоверение за вписване в регистъра на
вероизповеданията – за юридическите лица,
регистрирани по Закона за вероизповеданията;
8. решение на компетентния орган на юри
дическото лице за кандидатстване по мярката;
9. оригинал или заверено копие на удос
товерение, че ползвателят на помощта не е в
процедура по несъстоятелност, издадено не порано от 1 месец преди предоставянето му – за
кандидати, при които това обстоятелство не
подлежи на вписване в търговския регистър;
10. оригинал или заверено копие на удос
товерение, че ползвателят на помощта не е
в процедура по ликвидация, издадено не порано от 1 месец преди предоставянето му – за
кандидати, при които това обстоятелство не
подлежи на вписване в търговския регистър.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) При подаване на заявление за подпо
магане за дейности по чл. 5, ал. 1, т. 3, буква
„г“ се прилагат и оригинали на:
1. експертно становище с оценка на действи
телния риск от ерозия, издадено от Института
по почвознание, агротехнологии и защита на
растенията „Никола Пушкаров“ – за проектно
решение за изграждане на противоерозионни
съоръжения;
2. технически проект за изграждане на
противоерозионни съоръжения с включени
количествено-стойностни сметки, заверен от
Института по почвознание, агротехнологии и
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защита на растенията „Никола Пушкаров“,
изготвен от проектантска организация и/или
от правоспособен проектант.“
4. Създават се ал. 4, 5, 6 и 7:
„(4) При подаване на заявление за подпо
магане за дейността по чл. 5, ал. 1, т. 3, буква
„д“ се прилагат оригинали на:
1. документ за необходимостта от извърш
ване на оценка на въздействието на проекта
върху околната среда, издаден по реда на
Закона за опазване на околната среда;
2. технически проект с подробно описани
дейности и материали, изготвен и заверен от
правоспособен проектант;
3. разрешително за водовземане и/или
за ползване на воден обект съгласно чл. 50,
ал. 3 от Закона за водите или друго правно
основание за ползване на воден обект.
(5) Кандидатите, заявили критерий биоло
гично производство съгласно приложение № 5,
представят договор за контрол за дейностите
или инвестициите, включени в проекта, по
чл. 18, ал. 3 ЗПООПЗПЕС с контролиращо
лице, получило разрешение от министъра на
земеделието и храните за осъществяване на
контрол за спазване правилата на биологично
то производство, сключен не по-рано от една
година преди подаването на заявлението за
издаване на удостоверение за кандидатстване,
заедно с копие от сертификационно писмо
от контролиращото лице, удостоверяващо,
че е проведена най-малко първа инспекция,
или копие от сертификат от контролиращо
лице, удостоверяващ, че кандидатът е произ
водител на продукт/и, сертифициран/и като
биологичeн/и.
(6) Кандидатите, чийто проект се реализира
изцяло с права на засаждане от националния
резерв, представят Акт за право на засаждане
с права от националния резерв.
(7) При подаване на заявлението по ал. 1
се заявява размер на площта, който съот
ветства на размера на площта, одобрена за
подпомагане с удостоверението за право на
участие, издадено от Изпълнителната агенция
по лозата и виното по реда на чл. 11.“
§ 12. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. (1) След приключване на приема
на заявленията по чл. 12, ал. 1 Държавен
фонд „Земеделие“ извършва административна
проверка на документите по чл. 12, ал. 2. При
установяване на нередовност и/или непълнота
на документите Държавен фонд „Земеделие“
уведомява кандидата писмено, който в срок
до 10 работни дни от получаване на уведом
лението трябва да отстрани нередовностите и/
или непълнотите и да предостави изисканите
документи и/или писмени обяснения.
(2) В случай че кандидатът не отстрани
нередовностите и/или непълнотите в срока по
ал. 1, заявлението за подпомагане се отхвърля
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със заповед на изпълнителния директор, която
подлежи на обжалване по реда на Админи
стративнопроцесуалния кодекс.
(3) След проверката по ал. 1 Държавен фонд
„Земеделие“ извършва финансова оценка на
инвестиционния проект по чл. 12, ал. 2, т. 4
въз основа на определените в приложение № 1
пределни цени по мярка „Преструктуриране
и конверсия на лозя“ и на резултатите от
проверката по ал. 1.
(4) Постъпилите заявления за предоставяне
на финансова помощ се оценяват съгласно
критериите за оценка, посочени в приложение
№ 6. Съответствието с критериите за оценка
се преценява въз основа на приложените
към заявлението за подпомагане документи
и документите, изискани по реда на ал. 1.
Допустими за подпомагане са проекти, полу
чили не по-малко от 5 точки по критериите
за оценка съгласно приложение № 6.
(5) Заявленията за предоставяне на финан
сова помощ се класират според получените
при оценката точки и се одобряват в низходящ
ред до размера на определения за съответния
прием бюджет.
(6) В случаите на повече от едно заявление
с еднакъв брой точки, за които наличният бю
джет, определен в заповедта на изпълнителния
директор на Държавен фонд „Земеделие“ по
чл. 3, ал. 3 за съответния период на прием, е
недостатъчен, той се разпределя между тези
заявления, пропорционално на заявеното
финансиране. В този случай кандидатите са
длъжни да изпълнят всички допустими дей
ности, посочени в заявлението за подпомагане.
(7) След извършване на проверките по ал. 1
и 3 може да бъде извършена и проверка на
място от Държавен фонд „Земеделие“.
(8) Държавен фонд „Земеделие“ публикува
на интернет страницата си резултатите от
класирането.
(9) В срок до 60 работни дни от подаване
на заявленията по чл. 12, ал. 1 въз основа на
проверките по ал. 1, 3 и/или 7 и въз основа на
класирането по ал. 4, 5 и 6 изпълнителният
директор на Държавен фонд „Земеделие“ одо
брява или отхвърля със заповед заявлението
за предоставяне на финансова помощ.
(10) Срокът по ал. 9 се удължава, когато са:
1. констатирани нередовности, за отстра
няването на които е необходимо становище
на други органи или институции – със срока
за получаване на отговора или становището
от съответния орган или институция;
2. постъпили документи и/или информация,
които създават съмнения за нередност – със
срока, необходим за отстраняването им.
(11) Заповедите по ал. 9 се съобщават и
могат да се обжалват по реда на Админи
стративнопроцесуалния кодекс.“
§ 13. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
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„(1) Държавен фонд „Земеделие“ изпраща
на кандидата заповедта по чл. 13, ал. 9 в срок
до 10 работни дни от нейното издаване.“
2. В ал. 2 думите „уведомително писмо“
се заменят със „заповедта по чл. 13, ал. 9“.
§ 14. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 след думата „започнало“ се до
бавя „и със заявлението за кандидатстване е
заявено авансовото плащане“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Авансово плащане в размера, посочен
в заявлението по чл. 12, ал. 1, може да бъде
заявено до 2 месеца от датата на сключване
на договора за предоставяне на финансова
помощ, но не по-късно от 20 август на съот
ветната финансова година. Във финансовата
година, която е посочена в заявлението по
чл. 12, ал. 1 като краен срок за изпълнение,
авансово плащане може да бъде заявено до
2 месеца от посочената в заявлението финан
сова година.“
§ 15. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Основният текст на ал. 1 се изменя така:
„(1) За предоставяне на авансово плащане
ползвателят подава в ЦУ на Държавен фонд
„Земеделие“ заявление по образец, утвърден
по реда на чл. 3, ал. 2, към което прилага
следните документи:“.
2. Създават се ал. 8 и 9:
„(8) За да бъде изп латено авансовото
плащане, всяко предшестващо действие на
същата площ, за което ползвателят вече е
получил авансово плащане, трябва да е из
цяло изпълнено.
(9) В случай че ползвателят на финансова
помощ е посочил в заявлението по чл. 12,
ал. 1, че ще ползва авансово плащане и не
подаде заявление за авансово плащане в
срока, посочен в чл. 15, ал. 3, договорът за
финансова помощ по чл. 14, ал. 2 се прекра
тява по право.“
§ 16. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Основният текст на ал. 1 се изменя така:
„(1) До 10 работни дни след изтичане на
крайния срок за изпълнение на дейностите
от договора по чл. 14, ал. 2, но не по-късно
от 31 юли на съответната финансова година
ползвателят на финансова помощ подава в ЦУ
на Държавен фонд „Земеделие“ заявление за
окончателно плащане по образец, утвърден
по реда на чл. 3, ал. 2:“.
2. В ал. 2 се създава изречение второ:
„Недопустимо е подаването на заявление за
окончателно плащане във финансова година,
различна от финансовата година, определена
като краен срок за изпълнение на дейностите
в договора по чл. 14, ал. 2.“
3. В ал. 3:
а) точка 3 се отменя;

С Т Р.

72

ДЪРЖАВЕН

б) в т. 4 съкращението „ПКК“ се заменя с
„ИП“ и се създава изречение второ: „Разхо
дооправдателните документи следва да бъдат
с дати след датата на подписване на договора
и преди датата на подаване на заявлението
за окончателно плащане.“;
в) създават се т. 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12:
„6. документи, удостоверяващи качеството
на различните категории лозов посадъчен
материал съгласно изискванията на Наредба
№ 95 от 2006 г. за търговия на лозов поса
дъчен материал (ДВ, бр. 71 от 2006 г.); до
кументите се представят на български език,
а когато оригиналният документ е на чужд
език, се прилага и превод на български език
от заклет преводач – за дейностите по чл. 5,
ал. 1, т. 1 и 2;
7. копие от сертификат от контролиращо
лице, удостоверяващ, че кандидатът е произво
дител на продукт/и, сертифициран/и като био
логичeн, или копие от годишния инспекторски
доклад от контролиращото лице, съдържащ
положителни констатации – за кандидатите,
заявили критерий биологично производство,
съгласно приложение № 6;
8. граждански договори с наетите лица и
сметки за изплатени суми или служебни бележ
ки по образец съгласно чл. 45, ал. 4 от Закона
за данъците върху доходите на физическите
лица – при изплащане на възнаграждения на
физически лица, наети да извършат дейности
и мероприятия по договора с ДФЗ;
9. удостоверение за признаване като група
или организация на производители;
10. удостоверение за вписване в регистъра
на вероизповеданията – за юридическите лица,
регистрирани по Закона за вероизповеданията;
11. оригинал или заверено копие на удос
товерение, че ползвателят на помощта не е в
процедура по несъстоятелност, издадено не порано от 1 месец преди предоставянето му – за
кандидати, при които това обстоятелство не
подлежи на вписване в търговския регистър;
12. оригинал или заверено копие на удос
товерение, че ползвателят на помощта не е
в процедура по ликвидация, издадено не порано от 1 месец преди предоставянето му – за
кандидати, при които това обстоятелство не
подлежи на вписване в търговския регистър.“
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Ползвателите извършват всички пла
щания със своите контрагенти само по бан
ков път.“
5. Създават се ал. 5 и 6:
„(5) Изпълнителната агенция по лозата и
виното изпраща служебно на Държавен фонд
„Земеделие“ издадените актове за:
1. право на презасаждане за дейностите по
чл. 5, ал. 1, т. 1, буква „а“ и т. 2, буква „а“;
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2. право на засаждане с права от нацио
налния резерв за дейностите по чл. 5, ал. 1,
т. 2, буква „б“;
3. право на присаждане за дейностите по
чл. 5, ал. 1, т. 1, буква „б“.
(6) При подаване на заявлението кан
дидатът осигурява оригиналите на всички
документи, включително и тези, за които се
изискват копия, като удостоверява съответ
ствието на представените копия със заверка
„вярно с оригинала“. Служителят, приемащ
документите, сверява предоставените копия
с оригиналните документи.“
§ 17. В чл. 18 ал. 3 се изменя така:
„(3) Държавен фонд „Земеделие“ извърш
ва проверка на място за установяване на
изпълнението на дейностите по договора по
чл. 14, ал. 2.“
§ 18. В чл. 19 думите „от 4 месеца“ се
заменят с „до 50 работни дни“.
§ 19. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:
а) се създава нова т. 3:
„3. при изпълнение на по-малко от 80 на
сто от всички дейности по договора, кон
статирано с проверките по чл. 18, ал. 1 и 3,
ползвателят дължи връщане на сума, равна на
авансово изплатената финансова помощ; ако
ползвателят не възстанови авансово изплате
ната сума в седемдневен срок от получаване
на поканата за доброволно възстановяване,
Държавен фонд „Земеделие“ усвоява пълния
размер на банковата гаранция;“
б) досегашните т. 3 и 4 стават съответно
т. 4 и 5;
в) досегашната т. 5 става т. 6 и в нея думите
„по т. 4“ се заменят с „по т. 5“, а думите „в
случаите на т. 3“ и думите „в тези случаи“
се заличават.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Алинея 1 не се прилага при настъпване
на форсмажорни обстоятелства.
(3) Ползвателят на финансова помощ уве
домява писмено Държавен фонд „Земеделие“
за форсмажорното обстоятелство по ал. 2 в
срок до 10 дни от настъпването му. Всички
необходими док у менти, доказващи форс
мажорното обстоятелство, се представят в
Държавен фонд „Земеделие“ в срок до един
месец от настъпването му.“
§ 20. В чл. 21 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „на договора“ се заменят
със „за изпълнение на дейностите по договора“.
2. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) Не се допуска изменение и/или допъл
нение на договора, което:
1. променя дейността или дейностите по
договора;
2. води до увеличаване на площта и/или на
стойността на договорената финансова помощ;
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3. е свързано с промяна на срока за из
пълнение на инвестицията, извън случаите
по ал. 3.“
(3) Удължаване на срока на договора е
допустимо единствено в рамките на съответ
ната финансова година, в която е фиксиран
крайният срок за изпълнение на дейностите
по договора, но не по-късно от 31 юли.“
3. Алинея 4 се отменя.
§ 21. В чл. 22, ал. 1 думите „ал. 3“ се за
менят с „ал. 2“.
§ 22. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) След подаване на за явлението по
чл. 23 Изпълнителната агенция по лозата и
виното извършва проверка на предоставените
документи и проверка на място по реда и в
сроковете по чл. 20, ал. 3, 4, 5 и 6 ЗВСН.“
2. Алинея 3 се отменя.
3. В ал. 5 след думите „Разрешението за“
се добавя „право на“, а след думите „лице в“
се добавя „териториалното звено“.
§ 23. В чл. 26 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „Служителите на ИАЛВ
предприемат“ се заменят с „Изпълнителната
агенция по лозата и виното предприема“.
2. В ал. 3 думата „Производителят“ се
заменя с „Ползвателят“.
§ 24. В чл. 27 ал. 3 се изменя така:
„(3) В срок до 15 работни дни от подаване
на заявлението по ал. 1 или от отстраняване
на непълнотите и/или нередовностите по ал. 2
Изпълнителната агенция по лозата и виното
издава удостоверение за среден годишен добив
за период от две години преди получаване на
право на презасаждане, изчислен по данни от
подадените от съответния гроздопроизводител
декларации за реколта от грозде, в съответ
ствие с чл. 8 от Регламент (ЕО) № 436/2009
на Комисията от 26 май 2009 г. за определяне
на подробни правила за прилагане на Регла
мент (ЕО) № 479/2008 на Съвета по отноше
ние на лозарския регистър, задължителните
декларации и събирането на информация
с цел наблюдение на пазара, придружител
ните документи при превоза на продукти и
регистрите, които е необходимо да се водят
в лозаро-винарския сектор (ОВ, L 128/15 от
27 май 2009 г.), наричан по-нататък „Регламент
(ЕО) № 436/2009 на Комисията“, или отхвърля
подаденото заявление с мотивирана заповед,
която подлежи на обжалване по реда на Ад
министративнопроцесуалния кодекс.“
§ 25. В чл. 29 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „изпълнение на инвести
цията“ се заменят с „окончателно изплащане
на финансовата помощ“.
2. В ал. 2 след думите „в пълен размер“ се
добавя „заедно със законоустановената лихва
от датата на установяване на неизпълнението“.
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§ 26. Създава се чл. 29а:
„Чл. 29а. (1) След изплащане на финансо
вата помощ ползвателите са задължени да
заявяват всички земеделски площи в стопан
ството по реда на Наредба № 5 от 2009 г. за
условията и реда на подаване на заявления
по схеми и мерки за директни плащания (ДВ,
бр. 22 от 2009 г.).
(2) Когато бъде установено неизпълнение
на задължението по ал. 1, ползвателят дължи
връщане на 3 на сто от изплатената финан
совата помощ заедно със законната лихва от
датата на установяване на нарушението.“
§ 27. В чл. 30 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Регламент (ЕО) № 73/2009
на Съвета от 19 януари 2009 г. за установяване
на общи правила за схеми за директно подпо
магане в рамките на Общата селскостопанска
политика и за установяване на някои схеми
за подпомагане на земеделски стопани, за
изменение на регламенти (ЕО) № 1290/2005,
(ЕО) № 247/2006, (ЕО) № 378/2007 и за от
мяна на Регламент (ЕО) № 1782/2003 (ОВ L
30/16, 31.01.2009 г.) и на“ се заличават, а след
думите „в период от 3 години след“ се добавя
„окончателното“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Проверките по ал. 2 се извършват
по реда на Регламент за изпълнение (ЕС)
№ 809/2014 г. на Комисията от 17 юли 2014 г.
за определяне на правила за прилагането на
Регламент (ЕС) № 1306/2013 г. на Европейския
парламент и на Съвета относно интегрира
ната система за администриране и контрол,
мерките за развитие на селските райони и
кръстосаното съответствие (ОВ L 227/69 от
31 юли 2014 г.).“
3. Създават се ал. 4, 5, 6 и 7:
„(4) За период от три години след оконча
телното изплащане на финансовата помощ
по мярка „Преструктуриране и конверсия
на лозя“ ползвателят на финансова помощ
няма право да:
1. прехвърля правото на собственост и
правото на ползване на имотите, върху които
е извършена инвестицията, за която е полу
чил помощта;
2. предоставя за ползване или да преот
стъпва по какъвто и да е друг начин активите,
придобити със средства от финансовата помощ.
(5) Когато ползвателят на финансова помощ
не спази изискване по ал. 4, дължи връщане
на получената финансова помощ заедно със
законната лихва от датата на установяване
на нарушението.
(6) Когато кандидатът по чл. 13, ал. 6 е
класиран въз основа на изпълнението на кри
териите, посочени в приложение № 6, т. 2 и
8, той е длъжен да поддържа съответствие с
тези критерии в срока по чл. 29, ал. 1.
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(7) Когато ползвателят не изпълни задъл
жението си по ал. 6, той дължи връщане на
изплатената финансова помощ заедно със
законната лихва от датата на установяване
на нарушението.“
§ 28. В чл. 31 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 1 думите „околната сред“ се заменят
с „околната среда“;
б) създават се т. 6 и 7:
„6. във връзка с изпълнение на дейности
те – разходи за мостри, които не надвишават
10 на сто от разходите на конкретната дейност;
7. във връзка с извършване на админи
стративни дейности – разходи за заплати на
персонала, както и разходи за възнагражде
ния на лица, наети по граждански договори,
разходи за управление на проекта, които не
следва да надвишават 4 на сто от общата
сума на одобрените и извършени дейности.“
2. В ал. 4, т. 2 думата „таксите“ се заменя
с „таксита“.
3. В ал. 5 след думите „(ОВ, L 347/487 от
20.12.2013 г.)“ се добавя „и с мерките, финанси
рани по национални и регионални кампании“.
§ 29. Член 33 се изменя така:
„Чл. 33. (1) Кандидатите за предоставяне на
финансова помощ по мярката преди подава
нето на заявление за финансово подпомагане
могат да изберат независима организация
изпълнител, различна от оценяващата орга
низация, която ще прилага проекта.
(2) Организацията изпълнител се избира
чрез конкурс, който се открива с публикуване
на обява в два централни всекидневника в
страната, като срокът за подаване на доку
менти е не по-кратък от 15 дни от датата на
публикуване на обявата. Обявата съдържа:
1. наименование, адрес, телефон, факс,
електронен адрес на кандидата за предоста
вяне на финансова помощ и лице за контакт;
2. описание на мерките, включени в про
моц иона лни я п роек т, за кои т о е обявен
конкурсът;
3. изисквания към финансовия и техниче
ския капацитет на организацията изпълнител;
4. условия и начин на плащане;
5. място и срок за подаване на оферти;
6. място и срок за получаване на докумен
тацията за участие в процедурата.
(3) Кандидатите за участие в конкурса
подават оферти в съответствие с обявата по
ал. 2. Всеки участник в процедурата има право
да представи само една оферта.
(4) Офертата по ал. 3 съдържа:
1. наименование и ЕИК по БУЛСТАТ на
кандидата;
2. доказателства за финансовия и техни
ческия капацитет на кандидата;
3. начин за изпълнение на дейността;
4. срокове за изпълнение на дейността;
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5. предлагана цена;
6. списък на документите, съдържащи се
в офертата, подписан от кандидата.
(5) Кандидатите за участие прилагат към
офертата:
1. документ за правосубектност съгласно
националното им законодателство – за кан
дидатите чуждестранни лица;
2. удостоверение по Данъчно-осигурител
ния процесуален кодекс за липса на данъчни
и осигурителни задължения;
3. декларация за липса на други публич
ноправни задължения.
(6) Финансовият и техническият капацитет
на кандидата се доказва със:
1. годишен финансов отчет за последните
3 години;
2. списък на изпълнените през последните
3 години договори за извършване на услуги
в областта на рекламата и връзки с общест
веността, придружен от препоръки за добро
изпълнение;
3. декларация за техническото оборудване,
с което разполага организацията;
4. данни за работниците или служителите,
които организацията ще използва за изпълне
ние на мерките, включени в промоционалния
проект;
5. документи, удостоверяващи образова
нието и професионалната квалификация на
лицата по т. 4.
(7) Конкурс за избор на организация из
пълнител се провежда, когато са подадени
най-малко 3 оферти. Когато са подадени
по-малко от 3 оферти, кандидатът за пре
доставяне на финансова помощ прекратява
конкурса и в тридневен срок уведомява за
това участниците в него.
(8) Кандидатът за предоставяне на финан
сова помощ назначава комисия за провеждане
на конкурс, която се състои най-малко от
трима членове, един от които задължително
е правоспособен юрист, а останалите са лица,
притежаващи необходимата професионална
квалификация и практически опит.
(9) Комисията по ал. 8 взема решения с
обикновено мнозинство на присъстващите. За
всяко заседание на комисията се води прото
кол, който се подписва от всичките є членове.
Членовете на комисията са длъжни да пазят в
тайна обстоятелствата, станали им известни
във връзка с работата им в комисията.
(10) Кандидатът за предоставяне на финан
сова помощ избира организация изпълнител
въз основа на оценка на офертите по критерий
„най-ниска цена“, посочен в обявата по ал. 2.
(11) Кандидатът за предоставяне на финан
сова помощ уведомява писмено участниците
в процедурата в тридневен срок за взетите
решения.

БРОЙ 92

ДЪРЖАВЕН

(12) В случай че кандидатът за предоставяне
на финансова помощ не е избрал организация
изпълнител по реда на ал. 2 – 11, представя за
всеки заявен разход най-малко три съпостави
ми независими оферти в оригинал с цел оп
ределяне на основателността на предложения
разход, като цената на офертите е определена
в левове или евро, с описан ДДС. Офертите
са издадени не по-късно от датата на сключ
ване на договора с избрания оферент и се
придружават от технически спецификации,
в необходимите случаи.“
§ 30. Създава се чл. 33а:
„Чл. 33а. (1) Кандидатът за предоставяне
на финансова помощ по чл. 32, ал. 1, т. 2, 3,
4 и 5 е длъжен да избере външна независима
оценяваща организация, различна от органи
зацията изпълнител, която да извърши оцен
ките на резултатите, постигнати от действията
по програмата. Разходите за извършване на
оценка не трябва да надвишават 3 на сто от
общата сума на разходите за одобрените и
извършени дейности.
(2) Кандидатът за предоставяне на финан
сова помощ избира оценяващата организация
преди подаване на заявление за предоставяне
на финансова помощ чрез провеждане на
конкурс, която се открива с публикуване на
обява в два централни всекидневника в стра
ната, като срокът за подаване на документи
не трябва да е по-малък от 15 дни от датата
на публикуване на обявата. Обявата съдържа:
1. наименование, адрес, телефон, факс,
електронен адрес на кандидата за предоста
вяне на финансова помощ и лице за контакт;
2. описание на извършваната дейност, за
която е обявен конкурсът;
3. изисквания към финансовия и техниче
ския капацитет на оценяващата организация;
4. условия и начин на плащане;
5. място и срок за подаване на оферти;
6. място и срок за получаване на докумен
тацията за участие в процедурата;
7. период на изпълнение на оценката,
включена в промоционалния проект.
(3) Кандидатите за участие в конкурса
подават оферти в съответствие с обявата по
ал. 2. Всеки участник има право да представи
само една оферта.
(4) Офертата по ал. 3 съдържа:
1. наименование и ЕИК по БУЛСТАТ на
кандидата;
2. доказателства за финансовия и техни
ческия капацитет на кандидата;
3. начин за изпълнение на дейността;
4. срокове за изпълнение на дейността;
5. предлагана цена;
6. списък на документите, съдържащи се
в офертата, подписан от кандидата.
(5) Кандидатите за участие прилагат към
офертата:
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1. документ за правосубектност съгласно
националното им законодателство – за кан
дидатите чуждестранни лица;
2. удостоверение по Данъчно-осигурител
ния процесуален кодекс за липса на данъчни
и осигурителни задължения;
3. декларация за липса на други публич
ноправни задължения.
(6) Финансовият и техническият капацитет
на оценяващата организация се доказва със:
1. годишен финансов отчет за последните
3 години;
2. списък на изпълнените през последните
3 години договори за извършване на услуги в
областта на рекламата и връзките с общест
веността, придружен от препоръки за добро
изпълнение;
3. декларация за техническото оборудване,
с което разполага организацията;
4. данни за наети работници или служители,
които организацията ще използва за оценяване
на дейностите, включени в промоционалния
проект;
5. документи, удостоверяващи образова
нието и професионалната квалификация на
лицата по т. 4.
(7) Конкурс за избор на организация из
пълнител се провежда, когато са подадени
най-малко 3 оферти. Когато са подадени
по-малко от 3 оферти, кандидатът за пре
доставяне на финансова помощ прекратява
конкурса и в тридневен срок уведомява за
това участниците в него.
(8) Кандидатът за предоставяне на финан
сова помощ назначава комисия за провеждане
на конкурс, която се състои най-малко от
трима членове, един от които задължително
е правоспособен юрист, а останалите са лица,
притежаващи необходимата професионална
квалификация и практически опит.
(9) Комисията по ал. 8 взема решения с
обикновено мнозинство на присъстващите. За
всяко заседание на комисията се води прото
кол, който се подписва от всичките є членове.
Членовете на комисията са длъжни да пазят в
тайна обстоятелствата, станали им известни
във връзка с работата им в комисията.
(10) Кандидатът за предоставяне на финан
сова помощ избира оценяваща организация
изпълнител въз основа на оценка на оферти
те по критерий „най-ниска цена“, посочен в
обявата по ал. 2.
(11) Кандидатът за предоставяне на финан
сова помощ уведомява писмено участниците
в процедурата в тридневен срок за взетото
решение.
(12) В случай че кандидатът за предоставяне
на финансова помощ не е избрал оценяваща
организация по реда на ал. 2 – 11, представя
най-малко три съпоставими независими оферти
в оригинал с цел определяне на основателността
на предложения разход, като цената на офер
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тите е определена в левове или евро, с описан
ДДС. Офертите са издадени не по-късно от
датата на сключване на договора с избрания
оферент и да се придружават от технически
спецификации, в необходимите случаи.“
§ 31. В чл. 34 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „дадена трета страна“
се добавя „но не по-късно от 15 юни 2018 г.“,
а изречение второ се заличава.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Периодът за изпълнение на дейностите
по ал. 1 се разделя на един, два или три пе
риода, всеки от които приключва на 15 юни
на съответната година.“
3. Алинея 3 се отменя.
4. В ал. 4 абревиатурата „ИАЛВ“ се заменя
с „Държавен фонд „Земеделие“.
§ 32. В чл. 35, ал. 2 изречение второ се
заличава.
§ 33. Създава се чл. 36а:
„Чл. 36а. (1) Максималната стойност на
един проект на кандидати по чл. 32, ал. 1, т. 1
не може да надвишава 1 000 000 лв.
(2) Максималната стойност на един проект
на кандидати по чл. 32, ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5 не
може да надвишава 4 000 000 лв.“
§ 34. Член 37 се изменя така:
„Чл. 37. (1) Изпълнителният директор на
ДФЗ утвърждава образци на заявление за
предоставяне на финансова помощ, заявление
за авансово плащане, заявление за междинно
плащане, заявление за окончателно плащане,
промоционален проект и банкова гаранция,
които се публикуват на интернет страницата
на ДФЗ.
(2) Допустими за финансово подпомагане
по мярката са кандидати, които отговарят на
изискванията на чл. 4 и 5 от Регламент (ЕО)
№ 555/2008 на Комисията относно опреде
ляне на подробни правила за прилагане на
Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета относно
общата организация на пазара на вино по
отношение на програмите за подпомагане,
търговията с трети страни, производствения
потенциал и проверките в лозаро-винарския
сектор (ОВ L 170/1, 30 юни 2008 г.).
(3) Кандидатите за финансово подпомагане
по чл. 32 подават в Държавен фонд „Земеде
лие“ заявление за предоставяне на финансова
помощ по образец, утвърден по реда на ал. 1,
към което се прилагат:
1. промоционален проект (ПП) по образец,
утвърден по реда на ал. 1;
2. изрично нотариално заверено пълно
мощно в оригинал, когато документите се
подават от упълномощено лице;
3. декларация по чл. 4а ЗМСП;
4. удостоверение от Патентното ведомство
за притежателите на търговски марки;
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5. декларация от управителя на еднолич
ното дружество или копие от решение на
компетентния орган на юридическото лице
за участие в конкретния проект и за осигу
ряване на съфинансиране на не по-малко от
20 на сто от действителните разходи заедно
с протокол от заседанието, на което е взето
решението, за кандидатите по чл. 32, ал. 1;
6. декларация от управителя на еднолич
ното дружество или копие от решение на
компетентния орган на юридическото лице за
участие в конкретния проект и за осигуряване
на съфинансиране не по-малко от 50 на сто
от действителните разходи, заедно с протокол
от заседанието, на което е взето решението,
за кандидатите по чл. 32, ал. 2;
7. документи за проведени процедури съ
гласно чл. 33, ал. 1 – 12 и чл. 33а;
8. удостоверение за актуално състояние в
оригинал или нотариално заверено копие – за
юридическите лица с нестопанска цел, изда
дено не по-рано от 3 месеца преди подаването
на заявлението;
9. най-малко три съпоставими независими
оферти по чл. 33, ал. 12 в оригинал с цел оп
ределяне на основателността на предложените
разходи; цената на офертите следва да бъде
определена в левове или евро с описан ДДС;
офертите трябва да са издадени не по-късно от
датата на сключване на договора с избрания
оферент и да се придружават от технически
спецификации, в необходимите случаи;
10. копие от годишни финансови отчети
за последните две години;
11. копие от сертификат от контролиращо
лице, удостоверяващ, че кандидатът е произ
водител на продукт/и, сертифициран/и като
биологичeн/и, за кандидатите, прилагащи
информационни кампании, свързани с режи
мите на Съюза, отнасящи се до биологичното
производство;
12. писмени договори с организацията
изпълнител, избрана по реда на чл. 33, и
оценяващата организация, избрана по реда на
чл. 33а, които включват клауза, задължаваща
организацията изпълнител и оценяващата
организация да предоставят информация и
достъп за проверка на всички документи на
служители от Държавен фонд „Земеделие“,
Европейската комисия и Европейската сметна
палата.
(4) Изпълнителната агенция по лозата и
виното изпраща служебно на Държавен фонд
„Земеделие“ документ:
1. за продадени количества вино и мъст,
удостоверяващ дали кандидатът отговаря на
изискването за приходи от лозаро-винарска
дейност, които са не по-малко от 50 на сто от
общите му приходи за предходната година – за
кандидатите по чл. 32, ал. 1, т. 1;
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2. за произведени вина от винопроизводи
телите, участващи в промоционалния проект,
удостоверяващ дали кандидатът отговаря на
изискването за пазарен дял от не по-малко от
10 на сто (произведените вина на кандидата
спрямо общото производство за страната), за
последните две години – за кандидатите по
чл. 32, ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5;
3. за износ на вино от винопроизводите
лите, участващи в промоционалния проект,
за последните две години;
4. удостоверяващ производството на вина
със защитено наименование за произход
(ЗНП), защитено географско указание (ЗГУ)
или за сортови вина без ЗНП/ЗГУ за всеки
един член, за кандидатите по чл. 32, ал. 1,
т. 2, 3, 4 и 5;
5. за капацитета на винопроизводителя/
винопроизводителите за производство на ви
ната, обект на мярката, за всеки един член,
за кандидатите по чл. 32, ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5.
(5) Документите се представят на български
език, а когато оригиналният документ е на
чужд език, се прилага и легализиран превод
на български език.
(6) При подаване на заявлението кан
дидатът осигурява оригиналите на всички
документи, включително и тези, за които се
изискват копия, като удостоверява съответ
ствието на представените копия със заверка
„Вярно с оригинала“. Служителят, приемащ
документите, сверява представените копия с
оригиналните документи.“
§ 35. Създава се чл. 37а:
„Чл. 37а. (1) Служителите от Централното
управление на Държавен фонд „Земеделие“
извърш ват п роверк а на док у мен т и т е по
чл. 37, ал. 3.
(2) При установяване на нередовност и/или
непълнота на документите Държавен фонд
„Земеделие“ уведомява писмено кандидата
за финансово подпомагане, който в срок до
10 работни дни от получаване на уведомле
нието трябва да отстрани нередовностите и/
или непълнотите и да предостави исканите
документи и/или писмени обяснения.
(3) Ако кандидатът не отстрани нередов
ностите и/или непълнотите в срока по ал. 2,
заявлението за подпомагане се отхвърля със
заповед на изпълнителния директор, която
се съобщава и може да се обжалва по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 36. Членове 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 и 45
се изменят така:
„Чл. 38. (1) Заявленията за предоставяне
на финансова помощ се оценяват от Комисия
за оценка на проектите (КОП), създадена със
заповед на изпълнителния директор на ДФЗ.
(2) Организацията на дейността на КОП,
процедурата за оценка и подбор и сроковете за
разглеждане на заявленията за предоставяне
на финансова помощ по промоционалните
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проекти и приложените към тях документи
се уреждат с правила, утвърдени със заповед
на изпълнителния директор на ДФЗ.
(3) В състава на КОП участват предста
вители на Министерството на земеделието и
храните, на ИАЛВ, на ДФЗ и на Министер
ството на икономиката.
(4) Комисията за оценка на проектите оце
нява постъпилите заявления за предоставяне
на финансова помощ и приложените към тях
документи съгласно критериите за оценка,
посочени в приложение № 7, и извършва
преглед на извършените процедури за избор
на организация изпълнител и оценяваща ор
ганизация по реда на чл. 33 и 33а. Съответ
ствието с критериите за оценка се преценява
въз основа на приложените към заявлението
за подпомагане документи и документите,
представени по реда на чл. 37а, ал. 2. Допус
тими за подпомагане са заявления, получили
минимум 10 точки по критериите за оценка.
При повече от едно заявление с еднакъв брой
точки, за които наличният бюджет, определен
в заповедта на изпълнителния директор на
Държавен фонд „Земеделие“ по чл. 3, ал. 3
за съответния прием е недостатъчен, той се
разпределя между тези заявления, пропор
ционално на заявеното финансиране. В този
случай кандидатите са длъжни да изпълнят
всички допустими дейности, посочени в за
явлението за подпомагане.
(5) Заявленията за предоставяне на финан
сова помощ се класират в низходящ ред от
КОП според получените при оценката точки,
до размера на определения за съответния
прием бюджет, за което се изготвя списък.
(6) Комисията за оценка на проектите
изготвя окончателен списък на оценените
заявлени я за предоставяне на финансова
помощ, който предоставя на изпълнителния
директор на Държавен фонд „Земеделие“ за
одобрение или отхвърляне.
(7) Окончателният списък на класираните
заявления за предоставяне на финансова по
мощ се публикува на електронната страница
на Държавен фонд „Земеделие“.
Чл. 39. (1) В срок до 90 дни от последния
ден на приема за подаване на заявление за
предоставяне на финансова помощ изпъл
нителният директор на ДФЗ с мотивирана
писмена заповед одобрява или отхвърля заяв
лението за подпомагане. Заповедта подлежи
на обжалване по реда на АПК.
(2) Заявлението за предоставяне на финан
сова помощ се отхвърля, когато:
1. проектът не съответства на дейности
те по чл. 45, параграф 2 от Регламент (ЕС)
№ 1308/2013;
2. проектът е получил по-малко от 10 точки
съгласно критериите за оценка по чл. 38, ал. 4;
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3. кандидатите по чл. 32, ал. 1, т. 1 не
отговарят на изискването за приходи от ло
заро-винарска дейност по чл. 37, ал. 4, т. 2;
4. кандидатите по чл. 32, ал. 1, т. 2, 3, 4 и
5 не отговарят на изискването за пазарен дял
по чл. 37, ал. 4, т. 1;
5. липсва наличен бюджет, определен със
заповедта по чл. 3, ал. 3;
6. в промоционалния проект не е форму
лирана стратегия, целяща увеличение с не
по-малко от 10 на сто ръста на продажбите.
Чл. 40. (1) Държавен фонд „Земеделие“ уве
домява писмено кандидата за одобрението или
отхвърлянето на заявлението за предоставяне
на финансова помощ в срок до 10 работни
дни от издаване на заповедта по чл. 39, ал. 1.
(2) В срок до 10 дни от получаване на
уведомлението за одобрение на заявлението
по ал. 1 кандидатът или негов изрично упъл
номощен с нотариално заверено пълномощно
представител следва да се яви в Централното
управление на ДФЗ за подписване на дого
вор за предоставяне на финансова помощ за
дейностите по чл. 31, ал. 2.
(3) В случай че кандидатът не сключи
договор в срока по ал. 2 и не е информирал
преди изтичането му ДФЗ за обективна не
възможност да сключи договора, правото на
подпомагане се прекратява.
(4) Кандидатът е длъжен да открие отделна
банкова сметка за финансови трансакции,
свързани единствено с договора по ал. 2.
Чл. 41. (1) Финансовата помощ по чл. 35,
ал. 1 се изплаща чрез авансови плащания,
междинни плащания и окончателно плащане.
(2) Ползвателят на финансова помощ може
да подаде заявление за междинно плащане,
при условие че е поискано със заявлението
за предоставяне на финансова помощ и е
включено в договора за предоставяне на фи
нансова помощ.
(3) Междинното плащане включва разходи
само за изпълнени и заплатени дейности.
(4) Ползвателят има право на едно меж
динно плащане за един период.
(5) Заявления за междинни плащания не се
приемат в периода 16 юни до 1 октомври на
съответния период от промоционалния проект.
Чл. 42. (1) Заявление за авансово плаща
не се подава след сключване на договор по
чл. 40, ал. 2 или след започване на нов период
по чл. 34, ал. 2. Към заявлението се прилага
банкова гаранция в полза на ДФЗ в размер
110 на сто от заявената авансова сума. Срокът
на валидност на гаранцията трябва да бъде
6 месеца след изтичане на крайния срок за
изпълнение на всички дейности по договора
по чл. 40, ал. 2.
(2) Размерът на авансовото плащане не
може да надхвърля 80 на сто от стойността на
договорената финансова помощ за съответния
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период съгласно чл. 34, ал. 2, финансирана
от бюджета на ЕС и ДФЗ.
(3) Срокът за подаване на заявление за
авансово плащане по сключения договор за
предоставяне на финансова помощ по промо
ционалния проект е не по-кратък от четири
месеца считано от началото на съответния
период съгласно чл. 34, ал. 2.
(4) Държавен фонд „Земеделие“ извършва
авансово плащане до 30 дни след депозирането
на заявление за авансово плащане заедно с
оригинал на банкова гаранция.
Чл. 43. (1) Заявлението за междинно пла
щане по чл. 41, ал. 4 се подава в 10-дневен
срок след изтичане на първото полугодие
считано от началото на съответния период
по чл. 34, ал. 2. След този срок заявления за
междинно плащане не се приемат освен в
случай на форсмажорни обстоятелства.
(2) Заявлението за междинно плащане се
придружава от междинен доклад, финален
финансов отчет, първични счетоводни и раз
ходооправдателни документи за съответния
период и извлечение по сметката, посочена
в чл. 40, ал. 4.
(3) При подаване на заявлението ползвате
лят на финансова помощ осигурява оригинали
те на всички документи, включително и тези,
за които се изискват копия, като удостоверява
съответствието на представените копия със
заверка „Вярно с оригинала“ и подпис на полз
вателя на финансовата помощ. Служителят,
приемащ документите, сверява представените
копия с оригиналните документи.
(4) Документите по ал. 3 се представят
на български език, а когато оригиналният
документ е на чужд език, се представя и ле
гализиран превод, превод на заклет преводач
или превод с апостил на български език.
(5) Сумата на авансовото плащане и меж
динните плащания не може да превишава 80
на сто от стойността на годишната финансова
помощ от бюджета на ЕС и ДФЗ съгласно
сключения договор по чл. 40, ал. 2.
Чл. 44. (1) Заявление за окончателно пла
щане и/или отчет за авансово плащане след
приключване на съответен период на изпъл
нение на промоционалния проект се подава в
10-дневен срок след датата на приключване на
дейностите за съответния период, предвидени
в договора за предоставяне на финансова по
мощ. След изтичане на срока не се приемат
заявления за окончателно плащане и/или
отчет за авансово плащане освен в случаите
на форсмажорни обстоятелства.
(2) Заявлението за окончателно плащане
и/или отчетът за авансово плащане по ал. 1 се
придружава от финален отчет за осъществени
те дейности, оценка на получените резултати
от дейностите и от окончателен финансов
отчет за извършените разходи.
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(3) Държавен фонд „Земеделие“ извършва
авансово, междинно плащане или окончателно
плащане в срок до 60 календарни дни след
депозирането на заявлението за авансово
или междинно плащане или на заявлението
за окончателно плащане. Този срок спира да
тече, когато заявлението е нередовно, не са
предоставени всички необходими документи
или е необходимо да бъде подадена допълни
телна информация, както и при извършване
на допълнителна проверка. Държавен фонд
„Земеделие“ уведомява писмено ползвателя
на финансовата помощ за установените не
редовност и/или непълнота на представените
документи или за непълнота на информаци
ята в тях. В 14-дневен срок от получаване на
уведомлението ползвателят на финансовата
помощ трябва да отстрани нередовността
и/или непълнотите и да предостави исканите
от ДФЗ документи и/или писмени обяснения.
Срокът за плащане продължава да тече след
получаване на документите или от датата на
извършване на проверките.
(4) Изпълнителният директор на ДФЗ уве
домява писмено ползвателя на финансовата
помощ за размера на извършените плащания
по заявлението за плащане.
(5) В случаите на констатирано неизпълне
ние на задължения по договора от страна на
ползвателя на финансовата помощ, установено
при извършване на административна проверка
и/или на проверка на място, договорираната
помощ се преизчислява.
(6) Ползвателят може да подаде искане за
промяна на договора с ДФЗ не по-късно от 3
месеца преди изтичане на неговия срок. Към
искането се прилагат доказателства, необходи
ми за преценка на неговата основателност. Не
се допуска изменение и/или допълнение на
договора, което:
1. засяга основната цел на дейността и/
или променя дейностите;
2. води до увеличаване на стойността на
договорената финансова помощ.
(7) Държавен фонд „Земеделие“ отказва
част или цялото плащане, когато:
1. установи нередовност на документите
или непълнота или неяснота на заявени данни
и/или посочени факти;
2. установи несъответствие на извършените
дейности с целите, дейностите и изискванията
на промоционалния проект;
3. ползвателят на финансовата помощ не
отстрани нередовностите и/или непълнотите
в срока по ал. 3;
4. установи изкуствено създадени условия
за получаване на финансова помощ с оглед
извличането на предимства в противоречие
с целите на мярката за подпомагане;
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5. ползвателят на помощта е представил
пред Разплащателната агенция декларация и/
или документ с невярно съдържание, неис
тински и/или подправен документ.
Чл. 45. (1) Държавен фонд „Земеделие“
конт ролира изпълнението на одобрените
промоционални проекти чрез извършване на
административни проверки и/или проверки
на място.
(2) Държавен фонд „Земеделие“ извърш
ва ежегодни проверки на място на всички
организации изпълнители, които включват
документални и счетоводни проверки.
(3) Държавен фонд „Земеделие“ извършва
счетоводни и технически проверки на полз
вателите на финансова помощ и на органи
зациите изпълнители относно:
1. точността на представената информация
за извършените разходи за изпълнение на
проектите;
2. състоянието на разплащателните сметки
за дейностите по изпълнение на промоцио
налните проекти;
3. представените разходни документи;
4. изпълнението на договорните задъл
жения.
(4) Ползвателите на финансова помощ и
организациите изпълнители на проекта са
длъжни да:
1. оказват съдействие на проверяващите;
2. предоставят на проверяващите информа
цията и документите, свързани с проверката;
3. водят аналитично счетоводство;
4. съхраняват документите по промоци
оналните проекти и по изпълнението им в
продължение на 5 години след приключване
на изпълнението.
(5) Ползвателите на финансова помощ
са длъжни да имат отделна разплащателна
сметка за дейностите по изпълнение на про
моционалния проект.
(6) Материалите, изготвени при прилагане
то на промоционалните проекти, включително
графичните, визуалните и аудио-визуалните
произведения и интернет страниците, могат
да се използват от тях след приключване на
проекта при условия, предвидени в договора
по чл. 40, ал. 2.
(7) Държавен фонд „Земеделие“ проверява
дали информационните и промоционалните
материали, изготвени за нуждите на промоци
оналните проекти, отговарят на критериите,
изброени в приложение № 3.“
§ 37. Глава шеста „Мярка „Инвестиции в
предприятия“ с чл. 55 – 72 се отменя.
§ 38. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 5 се отменя.
2. Точка 7 се изменя така:
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„7. „Период“ е изпълнението на конкретни
дейности в определен срок. Периодът започва
от 15 юни на съответната година и приключва
на 14 юни на следващата година. За 2016 г.
периодът започва от датата на подписване
на договора и приключва на 14 юни 2016 г.“
3. Точки 8, 13, 14 и 25 се отменят.
4. Точка 28 се изменя така:
„28. „Организация изпълнител“ е орга
низацията, която е избрана от кандидата за
изпълнение на заложените дейности в про
моционалния проект.“
5. Точка 33 се отменя.
6. В т. 43 след думите „лозовите насажде
ния“ се поставя тире и се добавя „болест по
растенията, която е засегнала част или всички
земеделски култури на ползвателя на помощ
та, отчуждаване на цялото стопанство или на
голяма част от него, ако това отчуждаване
не е могло да бъде предвидено при подаване
на заявлението“.
7. Създават се т. 45 – 49:
„45. „Разходи за ежедневно управление на
лозарското стопанство“ са административни
разходи за управление на лозарското стопан
ство, като например разходи за консумативи
и издръжка на офис, за комунални услуги,
заплати и възнаграж дения на работници,
свързани с отглеждането на лозовите насаж
дения, за поддръжка на сгради.
46. „Изкуствено създадено условие“ е всяко
установено условие по смисъла на чл. 60 от
Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на
интегрираната система за администриране
и контрол, мерки за развитие на селските
райони и кръстосаното съответствие. Из
куствените условия се установяват, когато
въпреки формалното спазване на предвиде
ните в съответната правна уредба условия,
кандидатите за подпомагане имат намерение
да получат предимство чрез създаване на
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координация помежду си или между тях съ
ществува географска, икономическа, правна
и/или персонална връзка.
47. „Северозападен район“ е районът, който
включва областите Видин, Монтана, Враца,
Плевен и Ловеч.
48. „Призната група или организация на
производители“ е група или организация,
призната при условията и по реда на Наредба
№ 12 от 2015 г. за условията и реда за при
знаване на организации на производители на
земеделски продукти, асоциации на органи
зации на производители и междубраншови
организации и на групи производители (ДВ,
бр. 34 от 2015 г.).
49. „Лозаро-винарска дейност“ е дейност,
включваща производството, преработката и
търговията с виненото грозде, предназначено
за производство на вино, гроздовата мъст,
продуктите, получени от грозде и вино, и
продуктите по приложение № 1 от Закона за
виното и спиртните напитки.“
§ 39. В приложение № 1 към чл. 8, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 5 изречение пето се изменя така:
„При установяване на по-малък брой лози в
хектар размерът на инвестицията се намалява,
като броят растения се умножи по 1,62 лв.“
2. Създава се т. 5а:
„5а. Подобряване на техниките за управле
ние на лозята чрез смяна на формировката
без смяна на подпорната конструкция (чл. 5,
ал. 1, т. 3, буква „а“).
Пр еде л н ат а цен а н а и н в е с т и ц и я т а е
8910,00 лв./ха.
Максимално допустимият размер на фи
нансовата помощ е 6682,50 лв./ха.
Цената е изчислена на база 5500 лози в
хектар.
При установяване на по-малък брой лози в
хектар размерът на инвестицията се намалява,
като броят растения се умножи по 1,62 лв.

ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЕХНИКИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ЛОЗЯТА ЧРЕЗ СМЯНА НА
ФОРМИРОВКАТА БЕЗ СМЯНА НА ПОДПОРНАТА КОНСТРУКЦИЯ
№

Практики

Мерна
единица

Количество

Единична цена

Цена за 1 хектар лозе
при 5500 лози (лв.)

1

Резитби за почистване на площите

2

Вегетационни обработки на лозите и почвата

3

Поливки (вода и механизирани и ръчни операции)

4

Агрохимичен анализ, вегетационно подхранване и растителна защита на лозето
Обща сума (лв.)

75 %

8 910,00

Цена за
1 лоза (лв.)

1,62
“
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§ 40. Приложение № 2 към чл. 8, ал. 2 се
изменя така:
„Приложение № 2
към чл. 8, ал. 2
Определяне на парично обезщетение за за
губа на доход по мярка „Преструктуриране
и конверсия на лозя“
І. При налични декларации за реколта за две
винарски години преди получаване на право на
презасаждане паричното обезщетение се изчис
лява по следната формула:
ПОЗД = (СГД(n-2) + СГД(n-1)) x РЗП) х ЦКГ).
ІІ. При налична декларация за реколта за
винарската година преди получаване на право
то на презасаждане паричното обезщетение се
изчислява по следната формула:
ПОЗД = ((СГД(n-1) х 2) x РЗП) х ЦКГ),
където:
ПОЗД е паричното обезщетение за загуба
на доход;

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 1

СГД(n-2) – средният годишен добив на хектар
за втората година преди получаване на право
на презасаждане;
СГД(n-1) – средният годишен добив на хектар
за първата година преди получаване на право
на презасаждане;
РЗП – реално засадена площ (определя се
съгласно площта, върху която е създадено новото
лозово насаждение);
ЦКГ – цената на килограм грозде.
СГД се изчислява от Изпълнителната аген
ция по лозата и виното по данни от подадените
за съответния район декларации за реколта
от грозде в съответствие с чл. 8 от Регламент
(ЕО) № 436/2009 на Комисията. За създаване
на лозови насаждения с права от националния
резерв не се предоставя парично обезщетение
за загуба на доход.“

§ 41. Приложение № 5 към чл. 59 се отменя.
§ 42. Създава се приложение № 6 към
чл. 13, ал. 4:
„Приложение № 6
към чл. 13, ал. 4

Критерии за оценка на проекти, подадени по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“
Критерий

Минимално
изискване

Информация от

1. Пол у чена подкрепа от
Съюза по мярка „Преструк
т у риране и конверси я на
винени лозя“ и „Преструк
т у риране и конверси я на
лозя“ от националните про
грами за подпомагане на
лозаро-винарския сектор в
България

Кандидатът не е одо
брен за финансово под
помагане по мярката
и/или не е получавал
подпомагане по мяр
к ата к ъм датата на ИСАК – предходни кандидатствания
подаване на заявлени по НППЛВС
ето за кандидатстване.
Кандидатът има наймалко 2-годишна исто
рия като производител
на винено грозде

2. Проект с дейности в сто
панства за производство на
биологични продукти и/или
стопанства в преход към
биологично производство
на продукти

Договор за контрол по смисъла на
чл. 18, ал. 3 от Закона за прилагане на
Общата организация на пазарите на
земеделски продукти на Европейския
съюз (ЗПООПЗПЕС) с контролира
що лице, получило разрешение от
министъра на земеделието и храни
те за осъществяване на контрол за
спазване правилата на биологичното
производство по реда на чл. 19 и 20
ЗПООПЗПЕС, ск лючен поне една
година преди подаването на заявле
нието за издаване на удостоверение
за кандидатстване заедно с копие
от сертификационно писмо от кон
тролиращото лице, удостоверяващо,
че е п роведена на й-ма л ко п ърва
инспекция, или копие от сертификат
от контролиращо лице, удостоверя
ващ, че кандидатът е производител
на продукт/и, сертифициран/и като
биологичeн/и

Всички дейности по
проекта са свързани
с производство на би
о лог и ч н и п р од у к т и
и/или продукти в пре
ход към биологично
производство

Брой точки

5 т., когато
е получил
подкрепа.
20 т., ко
гато не е
получавал
подкрепа

10 т.

С Т Р.
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Критерий

Минимално
изискване

ВЕСТНИК
Информация от
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Брой точки

Дейностите по про
екта се реализират на
площи, изцяло попа
дащи на територията
5 т. за об
на една и ли н якол
ластите
ко административни
Видин,
области от Североза
Монтана
3. Проектът се реализира на паден район, когато
План за преструктуриране и кон и Враца
територията на Северозапа площите, с които се
версия
2 т. за об
ден район
кандидатства, попадат
ласт Ловеч
в области, които се
и 1 т. за
оценяват с различен
област
брой точки, най-мал
Плевен
ко 80 на сто от тях
следва да се намират в
областта с по-високия
брой точки
Дейностите по проекта
4. Проектът се реализира
План за преструктуриране и кон
се реализират на пло
изцяло в райони със ЗГУ/
версия
щи, изцяло попадащи
ЗНП
в райони със ЗГУ/ЗНП

5 т.

5. Проектът се реализира
изцяло с акт за право на
засаждане с права от наци
оналния резерв

20 т.

Всички дейности по
Акт за право на засаждане с права
засаждане в проекта
от националния резерв
се реализират с права
от националния резерв

Всички площи, заети
с винени лозя, регис
трирани в лозарското
6. К ан ди дат и с лозарск и
стопанство към датата
с т оп а н с т в а с р а з м е р о т
на подаване на заяв
2 до 30 ха
лението за подпомага
не, да са с размер от
2 до 30 ха

Справка за актуално състояние на
лозарските стопанства на кандидата;
Лозарски регистър;
План за преструктуриране и кон
версия

15 т.

Проекти, предоставе
ни от млади гроздо
производители, които
отговарят на следните
условия:
– физически лица, ко
ито към момента на
подаване на заявлени
ето за подпомагане са
на възраст между 18 и Лични данни за кандидата ФЛ;
7. Кандидатът е млад гроз
40 години, и
Справка в т ърговск и регист ър за
допроизводител
– еднолични търговци кандидата ЮЛ
или еднолични дру
жества с ограничена
о т г о в о р н о с т, р е г и 
стрирани от физиче
ски лица, които към
момента на подаване
на заявлението за под
помагане са на възраст
между 18 и 40 години

10 т.

8. Проект, предоставен от Проекти, представени
групи/организации на про о т п ризнат и г ру п и/
изводители на грозде
организации на про
изводители на грозде

15 т.

Регистър на МЗХ;
Удостоверение за признаване на гру
пи/организации на производители
на грозде

“
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§ 43. Създава се приложение № 7 към чл. 38, ал. 4:
„Приложение № 7
към чл. 38, ал. 4
Критерии за оценка на промоционални проекти
Максимален
брой точки*

Информация от

1. Общо значение на проекта

13

ДФЗ

1.1. Значение на проекта за пазарната ситуация/нуждите на
сектора

4

Проектът е насочен към целевите пазари на Китай, Япония,
Тайван, Сингапур, Виетнам, Тайланд, Алжир, Русия, САЩ и
Бразилия

4

1.2. Представителност на кандидата:

9

1.2.1. Приходи от лозаро-винарска дейност (за кандидатите по
чл. 32, ал. 1, т. 1):

5

между 50 % и 60 %

3

между 61 % и 70 %

4

над 71 %

5

1.2.2. Пазарен дял от произведените вина на кандидата спрямо
общото производство за страната (за кандидатите по чл. 32,
ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5):

4

между 20 % и 25 %

2

между 26 % и 29 %

3

над 30 %

4

2. Приложно поле и обхват на програмните действия по от
ношение:

40

2.1. Продължителност на проекта

4

1 година

2

2 години

3

Критерии за оценка

3 години

4

2.2. Значение на програмата за целевите групи (брой целеви
групи)

10

дистрибутори

4

потребители, с изключение на младите и подрастващите

3

лица, формиращи обществено мнение (журналисти, експерт
по кулинарното изкуство)

2

учебни заведения от сектора на хотелиерството и ресторан
тьорството

1

2.3. Информационни кампании, по-специално относно ре
жимите на Общността, отнасящи се до биологичното про
изводство

4

2.4. Разнообразие на дейности (ясно описани и определени,
като е включена спецификация на продуктите, разходите, де
тайлно разбити на единични бройки и цени):

14

връзки с обществеността, мерки за популяризиране или ре
клама, по-специално които изтъкват предимствата на про
дуктите, произведени в Европейския съюз (ЕС), най-вече от
гледна точка на качеството, безопасността на храните или
грижата за околната среда

2

ОПР за последните две
години

Документ от ИАЛВ, удосто
веряващ произведените вина
от винопроизводителите, чле
нове на кандидата

Промоционален проект

Промоционален проект

1. Пром оционален проект

2. Kопие от сертификат от
контролиращо лице, удос
товеряващ, че кандидатът е
производител на продукт/и,
сертифициран/и като биоло
гичeн/ни

Промоционален проект

С Т Р.

84

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 92

Максимален
брой точки*

Информация от

участия в мероприятия, панаири и изложения с международ
на значимост

5

Промоционален проект

информационни кампании, по-специално относно режимите
на ЕС, отнасящи се до наименованията за произход, географ
ските указания и биологичното производство

4

Промоционален проект

проучване на нови пазари, необходими за разширяване на
възможностите за реализация на пазара, като разходи за из
вършване на пазарни, икономически, технически и маркетин
гови проучвания

3

Документ от кандидата, удос
товеряващ извършено пазарно
проучване, насочено към целе
вите държави – обект на ПП

2.5. Брой на целеви пазари

3

Промоционален проект

един или повече от три целеви пазара

1

два целеви пазара

2

три целеви пазара

3

2.6. Обхват и разнообразие на продуктовата гама – ще се оце
нява в два допълващи се аспекта:

5

2.6.1. капацитет на кандидата

2

Документ от ИАЛВ, удосто
веряващ капацитет на кан
дидата

2.6.2. обем на възможните продажби на кандидата

2

2.6.3. по-висока оценка при по-разнообразен асортимент (дава
се по-голяма възможност за отговор на пазара)

3

вина със ЗНП

1

вина със ЗГУ

1

Документ от ИАЛВ, удосто
веряващ продажби на кан
дидата
Документ от ИАЛВ, удосто
веряващ вида на произведе
ните вина от винопроизводи
телите, членове на кандидата

сортови вина

1

3. Очаквани резултати от прилагането на проекта (вероятно
въздействие на проекта за нарастване на търсенето на промо
тираните продукти)

4

Критерии за оценка

Промоционален проект

3.1. Процентно увеличение на консумацията на вино в зало
жените цели
между 11 % и 15 %

2

между 16 % и 20 %

3

над 20 %

4

4. Кандидатът е регистриран по ЗМСП

9

Документ от кандидата за
регистрация по ЗМСП

5. Проектът е насочен към нови държави, които до момента
не са били подпомагани по схемата

5

ДФЗ

6. Кандидатът не е получавал подпомагане до момента по
схемата

5

ДФЗ

7. Възможност за „търговски отговор“:

8

7.1. Реализиран износ за последните две години – процент на
износ от общите продажби за последните две години. За ко
лективни програми ще се използва средната експортна стой
ност от общите продажби

4

Документ от ИАЛВ, удосто
веряващ реализиран износ
на винопроизводителите,
членове на кандидата

до 30 %

2

между 31 % и 60 %

3

над 60 %

4
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Максимален
брой точки*

Критерии за оценка

Информация от

7.2. Наличие на дистрибуция на целевия пазар (дистрибутори,
партньори)

4

8. Международно присъствие на кандидата и/или на участни
ците в промоционалния проект за минимум последните две
години

9

участия в международни изложения

4

Документ, удостoвeряващ учас
тие на кандидата в междуна
родни изложения (Членовете
на кандидата са включени в ка
талози на изложния, фактури,
удостоверяващи такси за учас
тие, и др.)

участия в международни конкурси

2

Каталог от проведeните кон
курси; програма, удостоверя
ваща участие, и др.

спечелени награди от международни конкурси

3

Документ, удостоверяващ
получена/и награда/и

ОБЩО

Документ, удостoвeряващ
партн ьорства на кандидата
с дистрибутори и партньори
в трети страни

100
“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 44. (1) Утвърден проект за преструкту
риране и конверсия на лозя, издадена запо
вед към него и издадено за включените в
проекта имоти удостоверение за участие по
мярка „Преструктуриране и конверсия на
лозя“ се признават за утвърдени по реда на
чл. 11, ал. 1 като план за преструктуриране
и конверсия на лозя, заповед за утвърждава
нето му и удостоверение за участие по мярка
„Преструктуриране и конверсия на лозя“.
(2) За удостоверенията за участие по мярка
„Преструктуриране и конверсия на лозя“, из
дадени преди влизане в сила на тази наредба,
се прилага чл. 11, ал. 3, 4, 5 и 6.
§ 45. (1) В едномесечен срок от влизане в
сила на тази наредба кандидатите по чл. 32,
на които Изпълнителната агенция по лозата и
виното не е издала удостоверения за участие,
могат да изменят подадените проекти, като
подадат заявления за промяна на дейностите,
разходите и периода на изпълнение и за на
маляване на размера на финансовата помощ
в съответствие с чл. 36а.
(2) Заявленията и проектите, приети по
реда на ал. 1, се разглеждат при условията и
по реда на тази наредба.

(3) Комисията за оценка на проектите оце
нява проектите по ал. 1 съгласно критериите
за оценка, посочени в приложение № 7, въз
основа на приложените към заявлението по
ал. 1 документи.
(4) Допустими за подпомагане са проек
ти по ал. 1, получили минимум 10 точки,
в съответствие с критериите за оценка по
приложение № 7. Когато повече от един
проект по ал. 1 е с еднакъв брой точки и
наличният бюджет, определен в заповедта на
изпълнителния директор на Държавен фонд
„Земеделие“ по чл. 3, ал. 3, е недостатъчен,
бюджетът се разпределя между тях пропор
ционално на заявеното финансиране. В този
случай кандидатите са длъжни да изпълнят
всички допустими дейности, посочени в за
явлението по ал. 1.
(5) Срокът по чл. 39, ал. 1 започва да тече
след изтичане на срока по ал. 1.
§ 46. В Наредба № 20 от 2015 г. за при
ла га не на под м я рка 4.2. „Ин вес т и ц и и в
преработка/маркетинг на селскостопански
продукти“ от мярка 4. „Инвестиции в мате
риални активи“ от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
(ДВ, бр. 84 от 2015 г.) в приложение № 11
към чл. 35, ал. 1 раздел VІI. „Таблица за
допустимите инвестиции“ се изменя така:
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„VІIІ. Таблица за допустимите инвестиции

№

Вид на
инвести
цията

1

2

Група Мар
Коли
раз
ка,
Мярка
чество
ход модел

3

4

5

Междинно
№ по ред
Обща
плащанe
от списъка
Обща
сума
(отбележете с X с разходите,
сума с
без
или V коя от ин за които РА
ДДС
ДДС
вестициите в кое има опреде
(лева)
(лева)
междинно плаща лени рефене е включена)
рентни цени

Единич
на цена
без ДДС
(лева)

6

7

8

9

10

11

12

1. Разходи за закупуване/придобиване на материални и нематериални активи

2. Разходи за извършване на строително-монтажни работи

3. Бизнес план

4. Други разходи

Сума на инвестицията:
Междинно плащане в размер:
Дата:

Име на кандидата:

Подпис и печат:

§ 47. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

7652

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2010 г. за работните заплати на
персонала в звената от системата на народната просвета (обн., ДВ, бр. 4 от 2010 г.; изм.,
бр. 14 от 2013 г. и бр. 71 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. В ал. 2, т. 1 думите „притежава висше
образование с придобита образователно-ква
лификационна степен „бакалавър“ по чл. 42,
ал. 1, т. 1, буква „а“ (професионален бакала
вър по ...) от Закона за висшето образование
(ЗВО) или“ се заличават.
2. В ал. 3 думите „при условия и по ред,
определени в колективен трудов договор и/
или във вътрешните правила за работната
заплата“ се заменят с „пропорционално на
увеличението на нормата“.

“

Министър:
Десислава Танева

§ 2. В чл. 6, ал. 5 думите „първостепенния
разпоредител с бюджетни кредити“ се заменят
с „първостепенния разпоредител с бюджет“.
§ 3. В чл. 7, ал. 2 думите „министъра на
образованието, младежта и науката“ се заменят
с „министъра на образованието и науката“.
§ 4. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 4 накрая се поставя запетая
и се добавят думите „както и на учител в
детска градина – за водене на задължител
ната документация на съответната група и
за консултиране на родители;“.
2. В ал. 2 се създава т. 4:
„4. за работа с деца и ученици със специални
образователни потребности – на педагогиче
ските специалисти в детските градини и учи
лищата, провеждащи интегрирано обучение
и възпитание.“
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3. В ал. 4, изречение второ накрая се поставя
запетая и се добавят думите „а на класните
ръководители на паралелки с ученици, за
вършващи средна степен на образование – и
за един месец след приключване на учебните
занятия.“
4. Създават се нови ал. 5 и 6:
„(5) Допълнителното възнаграждение по
ал. 1, т. 4 се изплаща на учителите в детските
градини само за действително отработеното
време, през което лицето е изпълнявало съ
ответните дейности.
(6) При отсъствие на класния ръководител
или на учителя в детската градина допълнител
ното възнаграждение по ал. 1, т. 4 се изплаща
на заместващия учител пропорционално на
времето на заместване.“
5. Досегашната ал. 5 става ал. 7.
6. Досегашната ал. 6 става ал. 8 и в нея
накрая се добавят думите „и се изплаща
от началото на месеца, следващ датата на
представяне на док у мент, удостоверяващ
придобиването є.“
§ 5. В чл. 10, ал. 3 думите „първостепенния
разпоредител с бюджетни кредити“ се заменят
с „първостепенния разпоредител с бюджет“.
§ 6. В чл. 11, ал. 1 думите „министъра на
образованието, младежта и науката“ се заменят
с „министъра на образованието и науката“.
§ 7. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) При извършване на оценяването по реда
на ал. 1 броят на точките към показателите
в приложение № 2 може да се коригира с ре
шение на педагогическия съвет в зависимост
от вида и спецификата на детската градина,
училището или обслужващо звено. Корекци
ята се извършва в рамките на общия брой
от 100 точки и не може да надхвърля 20 на
сто за всеки отделен показател. Решението за
корекция на показателите се приема в срок
до 30 септември и се прилага при оценява
нето на постигнатите резултати от труда за
следващата учебна година.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
числото „15“ се заменя с „1“.
§ 8. В чл. 13, ал. 2 думите „първостепен
ните разпоредители с бюджетни кредити“ се
заменят с „първостепенните разпоредители с
бюджет“, а думите „Министерството на обра
зованието, младежта и науката“ се заменят с
„Министерството на образованието и науката“.
§ 9. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 числото „7“ се заменя с „6“.
2. В ал. 2 думите „7 месеца“ се заменят
с „6 месеца“, а думите „по чл. 12, ал. 3“ се
заменят с „по чл. 12, ал. 4“.
§ 10. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
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„(2) Оценяването на постигнатите резул
тати от труда в детски градини, училища и
обслужващи звена с педагогически персонал
над 10 души се извършва от комисия, като
броят на членовете, председателят и съставът
є се избират от педагогическия съвет.“
2. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Представителите на общинската ад
министрация – в случаите по ал. 4, т. 1, на
финансиращия орган – в случаите по ал. 4,
т. 2, и на регионалния инспекторат по обра
зованието – в случаите по ал. 4, т. 4, се оп
ределят по предложение съответно на кмета
на общината, на финансиращия орган и на
началника на регионалния инспекторат по
образованието.“
3. Създава се ал. 7:
„(7) В състава на комисиите по ал. 4 се
включват и представители на местните ор
гани на представителните организации на
работниците и служителите.“
§ 11. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 накрая се добавят думите „и в
3-дневен срок от подписването є се предоставя
на оценяваното лице.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Запознаването на оценяваното лице
със съдържанието на картата за оценка на
резултатите от труда се удостоверява с под
писа му.“
3. Създава се нова ал. 4:
„(4) Лицата, които не са съгласни с дадената
им оценка на резултатите от труда, могат да
подадат писмено възражение, в което да посо
чат мотивите за несъгласието си с оценката.“
4. Създават се ал. 5 и 6:
„(5) Възражението по ал. 4 се подава до
председателя на комисията по чл. 15, ал. 2
и 4, съответно до директора – в случаите по
чл. 15, ал. 1 и 3, в срок до 3 работни дни от
датата, на която оценяваният се е запознал с
картата си за оценка на резултатите от труда.
(6) Комисията по чл. 15, ал. 2 и 4, съответно
директорът – в случаите по чл. 15, ал. 1 и 3,
са длъжни да се произнесат по възражението
в 5-дневен срок от получаването му, като ре
шението им е окончателно, за което писмено
уведомяват лицето.“
5. Досегашната ал. 4 става ал. 7 и се из
меня така:
„(7) Картата за оценка на резултатите от
труда, подаденото възражение и решението по
него се съхраняват в личното трудово досие
на оценявания.“
§ 12. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 накрая се поставя запетая и се
добавят думите „която се издава не по-късно
от 30 октомври“.
2. В ал. 3 думите „по ал. 3“ се заменят с
„по ал. 2“.
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§ 13. Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 4, ал. 1
Група

Длъжности

І. Педагогически спе директор на училище, детска градина и обслужващо звено
циалисти с ръководни помощник-директор
функции
ІІ. Педагогически спе младши учител, младши възпитател
циалисти
учител, ръководител на компютърен кабинет, ръководи
тел на филиал в междуучилищен център за трудовопо
литехническо обучение (МУЦТПО), логопед, психолог,
педагогически съветник, корепетитор, хореограф, педагог,
ресурсен учител, възпитател
старши учител, старши възпитател
главен учител, главен възпитател

Минимална основ
на работна заплата
от 1.10.2015 г.
750 лв.
700 лв.
600 лв.

600 лв.
625 лв.
660 лв.

“
Заключителна разпоредба
§ 14. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“ с изключе
ние на § 13, който влиза в сила от 1 октомври 2015 г., и на § 1, т. 1 (относно чл. 4, ал. 2, т. 1),
който влиза в сила от 1 юли 2016 г.
Министър:
Тодор Танев
7669
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-80
от 13 ноември 2015 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 6 от Наредба № 7 от
2001 г. за откриване, преобразуване, промени и
закриване на частни детски градини и училища
и във връзка с молба от лицето, получило разре
шение за откриване на Частна целодневна детска
градина „Лапину“ – София, изменям Заповед
№ РД-14-10 от 11.02.2015 г. (ДВ, бр. 16 от 2015 г.),
както следва:
В изречение първо думите „Лапину“ – ЕООД,
представлявано от Нели Димитрова Василева,
ЕИК 201812729, със седалище и адрес на уп
равление гр. София 1415, район „Витоша“, кв.
Драгалевци, ул. Ваклинец 42“ се заменят с „Ла
пину Скуул“ – ООД, представлявано от Нели
Димитрова Василева, ЕИК 202957994, с адрес на
управление гр. София 1612, район „Красно село“,
ж.к. Белите брези, ул. Нишава 36, ет. 1, ап. 2“.
Министър:
Т. Танев
7624
ЗАПОВЕД № РД-14-81
от 13 ноември 2015 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 6 и 7 от Наредба № 7
от 2001 г. за откриване, преобразуване, промени
и закриване на частни детски градини и учили
ща и във връзка с молба от лицето, получило
разрешение за откриване на Частна седмична
детска градина „Вяра, Надежда, Любов“ – с. Ки
чево, община Аксаково, област Варна, изменям
Заповед № РД-14-4 от 12.01.2001 г. (ДВ, бр. 7 от
2001 г.), както следва:
1. В изречение първо думите „Сдружение „Бъл
гаро-германско социално дело“, представлявано
от Владислав Желязков Даскалов и Варненски
и Великопреславски митрополит Кирил Петков
Христов,“ се заменят със „Социална асоциация
„Св. Андрей“ – Българо-германско сдружение с
нестопанска цел, представлявано от Аксел Eрвин
Санс, БУЛСТАТ 103321432, адрес на управление
гр. Варна, район „Одесос“, бул. Владислав Вар
ненчик 138“.
2. Добавя се ново изречение: „Детската гра
дина се управлява и представлява от Красен
Кръстев Гинев.“
Министър:
Т. Танев
7625
ЗАПОВЕД № РД-14-82
от 13 ноември 2015 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 1,
4 и 7 ППЗНП, по мотивирано предложение на
финансиращия орган, становище от Регионалния

инспекторат по образованието – Кюстендил, и
становище на експертната комисия, назначена със
Заповед № РД-09-61 от 16.01.2015 г. на министъра
на образованието и науката, поради преустано
вен образователно-възпитателен процес и липса
на ученици за учебната 2015/2016 г. закривам
Помощното училище-интернат „Никола Й. Вап
царов“ – с. Стоб, община Кочериново, област
Кюстендил.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2. Имуществото на Помощното училище-ин
тернат „Никола Й. Вапцаров“ – с. Стоб, община
Кочериново, област Кюстендил, се предоставя на
ПГ по облекло и стопанско управление – гр. Дуп
ница, община Дупница, област Кюстендил.
3. Учениците от Помощното училище-интер
нат „Никола Й. Вапцаров“ – с. Стоб, община
Кочериново, област Кюстендил, са пренасочени
към училища по местоживеене при условията
на чл. 9 ЗНП.
4. Задъл ж ителната док у ментаци я на По
мощното училище-интернат „Никола Й. Вап
царов“ – с. Стоб, община Кочериново, област
Кюстендил, да се съхранява в СОУ „Христо
Ботев“ – гр. Кочериново, община Кочериново,
област Кюстендил.
На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за На
ционалния архивен фонд документите, обект на
Националния архивен фонд, които са описани в
номенклатурата на делата на закритото учили
ще със срок постоянен, да бъдат обработени по
реда на Наредбата за реда за организирането,
обработването, експертизата, съхраняването и
използването на документите в учрежденските
архиви на държавните и общинските институ
ции (ДВ, бр. 17 от 2009 г.) и да бъдат предадени
в Централния държавен архив. Документите с
дългосрочно справочно значение на закритото
училище да се съхраняват до изтичане на оп
ределените им срокове в приемащото училище.
5. Фондът от учебници да се съхранява в учи
лищата, които приемат учениците на закритото
училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Т. Танев
7626

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-725
от 30 октомври 2015 г.
На основание чл. 62 във връзка с чл. 61 от
Закона за защитените територии утвърждавам
План за управление на резерват „Червената стена“.
Екземпляри от плана за управление на резерват
„Червената стена“ да се предоставят на съответ
ните регионални и местни органи за сведение,
изпълнение и контрол.

7571

Министър:
Ив. Василева
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52. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ съобщава, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-108 от 6.11.2015 г. на Държавно предприятие
„Радиоактивни отпадъци“ за обект: „Станция за
сгъстен въздух и азот за съоръжение за третиране
и кондициониране на твърди РАО с голям коефи
циент на намаляване на обема – съоръжение за
плазмено изгаряне (СПИ)“, с местонахождение
площадката на АЕЦ „Козлодуй“, в поземлен
имот № 000218 по картата на възстановената
собственост на с. Хърлец, община Козлодуй,
област Враца. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ
разрешението за строеж подлежи на обжалване от
заинтересованите лица пред Върховния админи
стративен съд в 14-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Министерството
на регионалното развитие и благоустройството.
7596
64. – Медицинският университет – Пловдив,
обявява конкурс за главен асистент в област на
висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.8.
Икономика по научна специалност „Икономи
ка на здравеопазването“ към катедра „Здравен
мениджмънт, икономика на здравеопазването и
обща медицина“ на Факултета по обществено
здраве със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Справки и документи – в
ректората, отдел „Човешки ресурси“, бул. Васил
Априлов 15А, 4002 Пловдив; тел. (032) 602-403.
7597
13. – Институтът за държавата и правото при
БАН – София, обявява конкурс за академична
длъжност гл. асистент – един, по стопанско/
търговско право от област на висше образование
3. Социални, стопански и правни науки, профе
сионално направление 3.6. Право, за нуждите на
секция „Гражданскоправни науки“. Документите
се подават в ИДП – п.к. 1000 София, ул. Сердика
4, в срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“ и на интернет страницата на ИДП:
http://ban.ipn-bg.org.
7609
46. – Институтът по органична химия с Център
по фитохимия при БАН – София, обявява кон
курс за академичната длъжност главен асистент
по професионално направление 4.2. Химически
науки, научна специалност „Органична химия“
за нуждите на лаборатория „Органичен синтез и
стереохимия“, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Справки и документи – в
института, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 9, стая 206,
тел. (02) 872-48-17.
7611

СЪДИЛИЩА
16. – Върховният касационен съд, гражданска
и търговска колегия, на основание чл. 289 ГПК
съобщава на интересуващите се страни, че в от
крито съдебно заседание през януари 2016 г. ще се
разгледат посочените по-долу дела по отделения
и дати, както следва:
НА 18.01.2016 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 3136/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
9142/2012 по описа на Софийски градски съд,
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подадена от Кръстьо Иванов Найденов, София,
ж.к. Овча купел, бл. 25, вх. А, ет. 5, ап. 15, сре
щу Любомир Василев Марангозов чрез адвокат
Драгомир Александров, София, ул. Богдан 37,
ет. 1, ап. 2; Петрана Иванова Найденова, Со
фия, ул. Любен Каравелов 66, сутерена; Стефан
Иванов Михайлов, София, ул. Екзарх Йосиф 73,
ет. 4; Никола Иванов Иванов, София, ж.к. Обеля
2, бл. 264, вх. А, ет. 1, ап. 1; Емилия Иванова
Иванова, София, ж.к. Надежда 3, бл. 334, вх. Д;
Милен Емилов Грозданов, с. Българево, област
Добрич, ул. Деветнадесета 11; Иво Емилов Гроз
данов, София, ж.к. Обеля 2, бл. 214, вх. Г, ет. 7,
ап. 101; Атанас Генов Стоянов, София, ул. Любен
Каравелов 66, сутерена.
Второ гражданско отделение, 3322/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
245/2014 по описа на Окръжен съд Разград, по
дадена от Сали Салим Махмуд, с. Вазово, област
Разград, ул. Александър Стамболийски 4, срещу
Айше Ахмед Ахмед чрез адвокат Стоян Стоянов,
Разград, ул. Русе 4, бл. „София“, партер; Мая Ка
менова Каменова чрез адвокат Стоян Стоянов,
Разград, ул. Русе 4, бл. „София“, партер; Емел
Енвер Сабри чрез адвокат Стоян Стоянов, Раз
град, ул. Русе 4, бл. „София“, партер; Зафер Енвер
Сабри чрез адвокат Стоян Стоянов, Разград, ул.
Русе 4, бл. „София“, партер.
Второ гражданско отделение, 3532/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
8/2015 по описа на Окръжен съд Видин, подадена
от Милан Цветанов Димитров чрез адвокат Лъче
зар Минчев, Видин, ул. Цар Александър Втори 3,
офис 36, срещу Снежанка Димитрова Георгиева,
Видин, ул. Шеста 2; Цветана Йорданова Флорова,
с. Винарово, област Видин; Бойка Йорданова
Георгиева, с. Винарово, област Видин; Мария
Димова Николова, с. Винарово, област Видин,
ул. Пета 28; Анелия Любенова Маринова, с. Ви
нарово, област Видин; Росен Любенов Николов
с. Капитановци, област Видин; Севда Маринова
Петрова, с. Капитановци, област Видин; Гълъбина
Цветанова Ангелова, с. Винарово, област Видин.
Второ гражданско отделение, 3999/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
93/2015 по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена
от „Търговия Ловеч“ – ООД, Ловеч, ул. Стара
планина 35, срещу „Кооперативен съюз“ – Ловеч,
ул. Акад. Иширков 10, ет. 4.
НА 18.01.2016 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 2723/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2575/2014 по описа на Софийски градски съд, по
дадена от Илонка Стоянова Колева чрез адвокат
Ивайло Мазнев, София, бул. Скобелев 29, ет. 2,
ап. 9, срещу „Хета Асет Резолюшън Ауто Бълга
рия“ – ООД (с предишно наименование „Хипо
Алпе Адриа Аутолизинг“ – ООД), София, бул.
Черни връх 1 – 3, ет. 4, и трета страна „Джеми
97“ – ЕООД, София, ж.к. Красно село, бл. 189,
вх. В, ет. 2, ап. 8.
Четвърто гражданско отделение, 3362/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4787/2014 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Огнян Кирилов Алексиев чрез ад
вокат Стефия Дойчинова, София, ул. Димитър
Хаджикоцев 102-А, офис 1; Бойка Миланова
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А лексиева чрез адвокат Стефия Дойчинова,
София, ул. Димитър Хаджикоцев 102-А, офис 1,
срещу Милка Йорданова Алексиева чрез адвокат
Боряна Петрова, София, ж.к. Гоце Делчев, бл. 110,
вх. В, ет. 5, ап. 50.
НА 18.01.2016 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 3491/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
46/2014 по описа на Окръжен съд Ловеч, пода
дена от „Троян Плаза“ – АД, с изпълнителен
директор Мариела Христова чрез адвокат Ивай
ло Пазвански, Благоевград, ул. Сан Стефано 2,
срещу „Евролийз ауто“ – ЕАД, с изпълнителен
директор Ивайло Емилов Петков, София, бул.
Христофор Колумб 43.
Първо търговско отделение, 106/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1359/2014 по описа на Софийски градски съд,
подадена от ЕТ Румен Динев с фирма „РВД – Ру
мен Динев“ чрез адвокат Теодора Златева, Со
фия, ул. Кърниградска 1, ет. 3, срещу Столична
община, София, ул. Московска 33; „УниКредит
Булбанк“ – АД, София, пл. Св. Неделя 7, и тре
та страна „Диагостично-консултативен център
XVII – София“ – ЕООД, София, ул. Евлоги и
Христо Георгиеви 108; „Общинска банка“ – АД,
София, ул. Врабча 6.
Първо търговско отделение, 1562/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
588/2014 по описа на Апелативен съд Варна, по
дадена от „Монте Касино“ – ЕООД, в открито
производство по несъстоятелност с управител
Филипо Фурнари, Русе, ул. Александровска 1, вх. 3,
ет. 2, срещу „Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД,
с изпълнителен директор Евелина Великова,
София, бул. Никола Вапцаров 55, „Експо 2000“.
НА 18.01.2016 Г. ОТ 11 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 3169/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
17455/2014 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Христо Иванов Георгиев чрез адвокат
Елка Стоева, София, ул. Бигла 8А, ет. 1, срещу
„Летище София“ – ЕАД, София, бул. Христофор
Колумб 1.
Четвърто гражданско отделение, 3330/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
8371/2014 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Министерството на отбраната, Со
фия, ул. Дякон Игнатий 3, срещу Марин Георгиев
Петков чрез адвокат Марияна Пушева, Бургас,
ул. Ген. Гурко 18, ет. 3.
Четвърто гражданско отделение, 4014/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
657/2015 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена
от Сава Колев Каров, Бургас, ул. Пиротска 26,
партер, офис 2, срещу Прокуратура на Република
България, София, бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение, 4287/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
73/2015 по описа на Окръжен съд Силистра,
подадена от Поделение за пътнически превози
към БДЖ „Пътнически превози“ – ЕООД, Горна
Оряховица, ул. Цар Освободител 112а, срещу
Стайко Богданов Димитров чрез адвокат Велчо
Петров, Силистра, ул. Д-р Петър Вичев 36а.
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НА 19.01.2016 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 3973/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
36/2015 по описа на Окръжен съд Кърджали,
подадена от Сабри Халилибрахим Исмаил чрез
адвокат Асен Самуилов, Момчилград, ул. Гюмюр
джинска 31, срещу Садък Халилибрахим Исмаил
чрез адвокат Радко Хаджиев, Момчилград, ул.
Гюмюрджинска 52, ет. 2.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 3781/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
316/2014 по описа на Окръжен съд Смолян, по
дадена от църквата „Св. Георги“ чрез адвокат
Димитър Кисьов, Смолян, бул. България 26А;
Община Златоград чрез адвокат Красимир Мар
ков, Стара Загора, ул. Промишлена 20.
Второ гражданско отделение, 3860/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3480/2014 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от „Блу Скай Девелопмент 2“ – ООД,
чрез адвокат Иван Недев, Пловдив, ул. Петко
Каравелов 26, ет. 2, офис 11, срещу Галина За
прянова Дачева-Величкова чрез адвокат Георги
Клянчев, Пловдив, ул. Достоевски 31, ет. 1.
Второ гражданско отделение, 4002/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
56/2015 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Иван Николов Иванов, Варна, ж.к. Чайка, бл. 47,
вх. В, ет. 5, ап. 62, срещу Александър Атанасов
Делистоянов, Варна, ул. Княз Николаевич 6, вх. Б,
ап. 46; Магдалена Александрова Делистоянова,
Варна, ул. Княз Николаевич 6, вх. Б, ап. 46; Ал
бена Александрова Делистоянова, Варна, бул.
Княз Николаевич 6, вх. Б, ап. 46.
Второ гражданско отделение, 4247/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
41/2015 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от „Рафаел Мениджмънт енд Диве
лъпмънт“ – ООД, Бу ргас, ул. Съединение 5,
срещу Петър Георгиев Георгиев чрез адвокат
Мария Димитрова, Бургас, ул. Оборище 90, ет. 1;
Елена Георгиева Тодорова чрез адвокат Мария
Димитрова, Бургас, ул. Оборище 90, ет. 1; Елена
Вълчева Ранкова чрез адвокат Мария Димитрова,
Бургас, ул. Оборище 90, ет. 1; Христо Георгиев
Ранков чрез адвокат Мария Димитрова, Бургас,
ул. Оборище 90, ет. 1; Рада Петрова Трендафи
лова чрез адвокат Мария Димитрова, Бургас, ул.
Оборище 90, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 3124/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
306/2014 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от Кънчо Киров Крумов чрез адвокат
Евгени Атанасов, Бургас, ул. Патриарх Евтимий 2,
вх. 1, ет. 1, ап. 1, срещу „Ник Ват“ – ЕООД, чрез
адвокат Детелина Потерова, Бургас, ул. Сливница
31, ет. 1; „Карино – 2“ – ЕООД, чрез адвокат Де
телина Потерова, Бургас, ул. Сливница 31, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение, 3381/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
11/2015 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от Основно училище „Проф. Марин
Дринов“ чрез адвокат Илияна Боянова Дими
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трова, Кюстендил, ул. Цар Освободител 64, ет. 2,
срещу Пламен Митков Дъбовски чрез адвокат
Емил Димитров Йовчев, Кюстендил, ул. Кон
стантинова баня 5.
Четвърто гражданско отделение, 3469/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
55/2015 по описа на Окръжен съд Плевен, пода
дена от Община Плевен, пл. Възраждане 2, срещу
Камелия Димитрова Хаджидосева- Игнатова чрез
адвокат Юлия Симеонова Стефанова, Плевен,
ул. Бъкстон 5, ет. 4, офис 28; Илиян Димитров
Хаджидосев чрез адвокат Мариана Симеонова,
Плевен, ул. Ресен 8, вх. А.
Четвърто гражданско отделение, 3604/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
42/2015 по описа на Окръжен съд Силистра,
подадена от Павлина Росенова Петрова чрез
адвокат Георги Цеков Николов, Добрич, бул.
Добруджа 28, срещу Мариела Иванова Тодорова
чрез адвокат Ради Добрев Неделчев, Силистра,
ул. Симеон Велики 42; Ива Станчева Тодорова
чрез адвокат Ради Добрев Неделчев, Силистра,
ул. Симеон Велики 42.
Четвърто гражданско отделение, 4121/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4507/2014 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Бисер Христов Стоев чрез адвокат
Емил Стефанов Симеонов, София, ул. Хан Ас
парух 12, ап. 3; Ирена Руменова Стоева чрез ад
вокат Емил Стефанов Симеонов, София, ул. Хан
Аспарух 12, ап. 3, срещу Юлияна Красномирова
Кирякова чрез адвокат Македони Бизов, София,
ул. Алабин 33, ет. 2, кантора 241.
НА 20.01.2016 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 3343/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6714/2014 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Таня Младенова Младенова чрез ад
вокат Симеон Рачев Миков, София, ул. Димитър
Трайкович 1, вх. В, ет. 1, ап. 1, срещу Николай
Йорданов Баташки, София, ж.к. Гоце Делчев,
бл. 259, вх. А, ет. 2 – 3, ап. 2 – 3.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 3119/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6540/2012 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Антоанета Михайлова Богданова
чрез адвокат Венера Безина, София, ул. Алабин
33, Търговски дом, ет. 4, кантора 422; Михаела
Огнянова Богданова чрез адвокат Венера Безина,
София, ул. Алабин 33, Търговски дом, ет. 4, кантора
422; Десислава Огнянова Богданова чрез адвокат
Венера Безина, София, ул. Алабин 33, Търговски
дом, ет. 4, кантора 422; Нели Трайчева Ваташка
чрез адвокат Антония Димова, София, бул. Евлоги
Георгиев 65, ет. 3, ап. 7, срещу Румяна Цекова
Барова чрез адвокат Димитър Баров, София, ул.
Цар Асен 2, вх. Б, ет. 2; Траянка Лазарова Бог
данова, София, ул. Калоян 69; Михаил Спасов
Миланов, София, ул. Калоян 69; Бояна Иванова
Ваташка, София, ул. Калоян 41.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 2968/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
246/2012 по описа на Окръжен съд Бургас, пода
дена от Районен кооперативен съюз „Орало“ чрез
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адвокат Димитринка Димова Велева, Карнобат, ул.
Георги Димитров 6, срещу Семо Велинов Генчев
чрез адвокат Радостин Станчев, Бургас, ул. Хан
Крум 38, ет. 1; Чавдар Велинов Генчев чрез адвокат
Радостин Станчев, Бургас, ул. Хан Крум 38, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение, 4447/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
88/2015 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Тенур Асанова Асанова чрез адво
кат Галина Югова, Пловдив, ул. Р. Даскалов 68,
ет. 3, офис 1, срещу Емил Любомиров Маричков
чрез адвокат Дафина Гугушева, Пловдив, ул. Хан
Кубрат 1, Делови център Пловдив, адвокатска
кантора, офис 403.
Четвърто гражданско отделение, 4553/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
17194/2014 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „УниКредит Булбанк“ – АД, чрез
адвокат Георги Недков Петров, София, пл. Св.
Неделя 7, срещу Димитър Златков Петров чрез
адвокат Николай Стоянов Танков, София, ул.
Ген. Паренсов 28, ет. 1.
НА 21.01.2016 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 3612/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1/2015 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена
от „БДЖ – Товарни превози“ – ЕООД, чрез про
цесуален представител Радка Райчева, Пловдив,
бул. Македония 2, ет. 2, срещу „Деспред“ – АД,
чрез адвокат Десислава Георгиева, София, ул.
Солунска 41, ет. 2, ап. 2.
Първо гражданско отделение, 3868/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
949/2014 по описа на Окръжен съд Бургас, по
дадена от „Елпром Иеп“ – АД, чрез адвокат
Христо Пандов, София, ул. Гурко, 2А, срещу
Община Царево чрез адвокат Георги Янчев Ни
колов, Бургас, АК – Бургас; Министерството на
регионалното развитие и благоусторйство чрез
областния управител на област Бургас, Бургас,
ул. Цар Петър 1.
Първо гражданско отделение, 4658/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2424/2014 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Нели Димитрова Иванова чрез
адвокат Иван Димов, Пловдив, ул. Опълченска
15А, ет. 2; Добрин Стоянов Иванов чрез адво
кат Иван Димов, Пловдив, ул. Опълченска 15А,
ет. 2, срещу Маргарита Ангелова Кехайова чрез
адвокат Райна Георгиева Маврова, Пловдив, ул.
Дондуков 7А.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 286/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
677/2013 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Феодот Иванов Лабински чрез адвокат
Станимир Методиев Ченалов, Стара Загора, ул.
Димитър Наумов 70, офис Е; Окръжен съд – Стара
Загора, ул. Митрополит Кусев 33; Прокуратура
на Република България, София, бул. Витоша 2,
срещу Областна дирекция на МВР – Стара Загора,
ул. Граф Игнатиев 16.
Четвърто гражданско отделение, 2865/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
13100/2014 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Калоян Савков Станев, София, ул.
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Кукуш 1, офис на „Мобилтел“ – ЕАД, БЦ Елек
трон (М7), ет. 5, стая 32, срещу Здравко Костов
Станев, София, ж.к. Младост 2, бл. 201, вх. 1,
ет. 6, ап. 2; Наталия Савкова Станева чрез ад
вокат Диана Гърдева, Казанлък, ул. Иван Вазов
3, ет. 1, ап. 5.
Четвърто гражданско отделение, 3426/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
27/2015 по описа на Окръжен съд Търговище,
подадена от Славчо Митков Христов чрез ад
вокат Николай Савов, Търговище, ул. Лилия 4,
вх. А, ет. 2, кантора 5, срещу Юлия Юлиянова
Славова като законен прадставител на Митко
Славчев Митков чрез адвокат Димитър Кънчев,
Търговище, ул. Лилия 4А.
Четвърто гражданско отделение, 3441/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
15/2015 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена
от Районна всестранна кооперация „Орфей“ чрез
адвокат Лилян Йосифов Сираков, Смолян, бул.
България 3, ет. 1, ап. 10, срещу Даниела Павлова
Цветкова чрез адвокат Стоян Димитров Марев,
Смолян, бул. България 7, ет. 2; Юлия Захариева
Сувариева чрез адвокат Иван Гавазов, Смолян,
ул. Дичо Петров 16.
НА 25.01.2016 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 2361/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1689/2014 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Атанас Серафимов Атанасов чрез
адвокат Красимир Атанасов Алексиев, Пловдив,
ул. Опълченска 1, ет. 1, срещу Веселина Дими
трова Виденова чрез адвокат Веселина КанатоваБучкова, Пловдив, ул. Хъшовска 5, ет. 3.
Трето гражданско отделение, 2526/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3116/2013 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Термострой Ко“ – ЕООД, чрез
управителя Чавдар Цветков Маринов, Росица
Демирова, София, ул. Христо Белчев 2, офис 18,
срещу Анастасия Иванова Цонева чрез адвокат
Наталия Гьонева, София, ул. Христо Белчев 21,
ет. 2, офис 202.
Трето гражданско отделение, 3399/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
139/2015 по описа на Окръжен съд Хасково, пода
дена от Общински драматичен театър „Апостол
Карамитев“ чрез адвокат Ваня Константинова,
София, ул. Позитано 34, ет. 1, срещу Калинка
Христова Монева чрез адвокат Веселин Тодоров,
Димитровград, бул. Георги Раковски 13, стая 52.
Трето гражданско отделение, 3546/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2277/2014 по описа на Окръжен съд Бургас, по
дадена от „М – Бус“ – ООД, чрез процесуален
представител Здравко Радулов, Бургас, ул. Свети
Патриарх Евтимий 50, ет. 1, срещу Антон Вълчев
Вълчев чрез адвокат Димитринка Вълева, Кар
нобат, ул. Георги Димитров 6.
Трето гражданско отделение, 3874/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
173/2015 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от Сашка Иванова Павлова, с. Пиперково, ул.
Искър 5, срещу Община Ценово чрез адвокат
Павлина Иванова, Русе, ул. Хан Аспарух 31, ет. 2;
Община Пиперково, с. Пиперково.
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Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 3386/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
13194/2013 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Иван Стефанов Михалев чрез адвокат
Митка Йорданова Томова, София, ул. Цар Симеон
158, ет. 2, ап. 6; Венцислава Георгиева Михалева
чрез адвокат Митка Йорданова Томова, София,
ул. Цар Симеон 158, ет. 2, ап. 6, срещу „Уникре
дит Булбанк“ – АД, с изпълнителни директори
Андреа Казини и Левон Карекин Хампарцумян
чрез адвокат Владимир Павлов, София, бул.
Черни връх 33Е, ет. 4.
Първо търговско отделение, 3568/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
531/2014 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Евро Бул“ – ЕАД, с изпълнителен
директор Златозар Стефанов Стойков чрез адво
кат Вълчо Цанков, Стара Загора, ул. Поп Милчо
Кънев 93, ет. 3, ап. 6, срещу Кенет Джеймс Ан
дерсон чрез адвокат Биляна Дякова, Варна, ул.
Васил Априлов 8, партер.
Първо търговско отделение, 3773/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3876/2013 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Алфа – 06“ – ООД, с управител Иво
Славев Миленков чрез адвокат Петър Антонов,
София, ул. Марко Балабанов 4а, ет. 5, срещу „Юро
банк България“ – АД, с изпълнителен директор
Димитър Борисов Шумаров чрез адвокат Силвия
Русенова, София, ул. Позитано 7, ет. 2, офис 5 – 6.
Първо търговско отделение, 3788/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
16130/2013 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Николай Рангелов Рангелов чрез
адвокат Слави Славов, София, бул. Патриарх
Евтимий 66, вх. Б, ет. 3, ап. 18, срещу Николай
Симеонов Миленков чрез адвокат Боряна Васи
лева, София, бул. Македония 12, партер.
НА 25.01.2016 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 2404/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1464/2013 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от Стефан Сашев Петров чрез адвокат
Юлия Йорданова, Стара Загора, ул. М. М. Кусев 38,
партер, срещу „Строителна компания Трейс“ – АД,
с изпълнителен директор Манол Денев, Стара
Загора, бул. Св. Патриарх Евтимий 190.
Първо търговско отделение, 2524/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3045/2013 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Иван Кирилов Димов чрез адвокат
Павел Смолички, София, ул. Позитанов 9, вх. А,
ет. 3, офис 9, срещу ЗАД „Булстрад Виена Ин
шурънс Груп“ чрез адвокат Даниела Ранчинска,
София, бул. Княз Ал. Дондуков 22А, ет. 2, и трета
страна Нели Георгиева Карабоюкова, Казанлък,
ул. Никола Петков, бл. 32, ет. 2, ап. 3.
Първо търговско отделение, 644/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
668/2014 по описа на Окръжен съд Велико
Търново, подадена от „Новател“ – ЕООД, чрез
адвокат Виктор Рашев, София, бул. Витоша 146,
вх. Б, ет. 6, срещу „Ево“ – ООД, чрез адвокат
Даниела Минева, Велико Търново, ул. Васил
Левски 15, ет. 9.
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НА 26.01.2016 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 3231/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2531/2013 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Росица Иванова Неделева чрез адво
кат Ирина Борисова Константинова, София, ул.
Петър Парчевич 14, партер, срещу „Топлофикация
София“ – ЕАД, София, ул. Ястребец 23Б.
Трето гражданско отделение, 2184/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
619/2014 по описа на Окръжен съд Велико Търно
во, подадена от Камелия Георгиева Джанабетска
чрез адвокат Аня Минчева, Велико Търново,
ул. Рафаил Попов 14, срещу Пламен Анатолиев
Легкоступ чрез адвокат Светла Векилова, Велико
Търново, ул. Васил Левски 27, вх. В.
Трето гражданско отделение, 2360/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2474/2014 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Еликон“ – ООД, чрез адвокат Ради
Георгиев Георгиев, София, бул. Александър Стам
болийски 84, ет. 10, офис 54 – 55, срещу Иван
Тодоров Чолаков, София, бул. Цар Борис Трети
7 – 9, ет. 3, и трета страна Валентин Стоилов
Стоянов с фирма ЕТ „Валентин Стоилов – Па
кай“, Пловдив, бул. Александър Стамболийски
106, ет. 6, ап. 71.
Трето гражданско отделение, 3888/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
492/2014 по описа на Окръжен съд Шумен, пода
дена от Евгения Руменова Хофманн чрез адвокат
Румяна Михалева, Шумен, ул. Добри Войников
15, срещу Данчо Нанков Алеков чрез адвокат
Връбка Петкова Черкезова, Плевен, ул. Димитър
Константинов 23А, ет. 1, офис 1.
Трето гражданско отделение, 4023/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
759/2015 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Маринела Ангелова Христова чрез адвокат
Деница Ненова, Варна, ул. Христо Попович 32,
ет. 1, кабинет 1, срещу „ЦБА“ – АД, Варна, бул.
Народни будители 2, ет. 3.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 2235/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
7264/2013 по описа на Софийски градски съд,
подадена от ЕТ Даниел Митьов Димов с фирма
„Глобал Билд – Даниел Димов“, София, кв. Овча
купел, ул. Боряна, бл. 37, партер, офис 5, срещу ЕТ
Григор Борисов Митрев с фирма „Гримит – Гри
гор Митрев“, адвокат Бойко Дойчинов, София,
ул. Любен Каравелов 22, партер.
Второ търговско отделение, 3196/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1453/2014 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от „ЕВН България Електроснабдява
не“ – ЕАД, Пловдив, ул. Христо Г. Данов 37,
срещу „Джей Паур“ – ЕООД, Сливен, ул. Цар
Симеон 35.
Второ търговско отделение, 3480/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
569/2014 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Иван Роков Рончев чрез адвокат
Надя Петкова Делева, Пловдив, бул. Марица 85,
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срещу Димитър Василев Канелов чрез адвокат
Кръстьо Симеонов Дуков, Пловдив, ул. Опъл
ченска 24, ет. 4.
Второ търговско отделение, 3583/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
164/2014 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от „Нов Кипър“ – ООД, Бургас, ул.
Алеко Константинов 8, срещу Милка Георгиева
Христова, адвокат Иво Иванов, София, ул. Или
янско шосе 4.
НА 26.01.2016 Г. ОТ 10,30 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 1453/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1416/2013 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Строй Мап“ – ООД, чрез адвокат
Попова, София, ул. Лавеле 16, ет. 1, офис 104, срещу
Александър Крумов Георгиев чрез адвокат Антон
Коларов, София, бул. Княз Ал. Дондуков 13, ет. 2.
Второ търговско отделение, 2388/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
17/2014 по описа на Апелативен съд Варна, пода
дена от „Мебелна къща Лазур“ – АД, чрез адво
кат Валентин Емилов Цветков, Варна, ул. Братя
Шкорпил 31Б, ет. 1, срещу „Пикадили“ – АД, чрез
адвокат Виктория Пенкова, София, ул. Христо
Белчев 9, ет. 3.
Второ търговско отделение, 2393/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
263/2014 по описа на Апелативен съд София, пода
дена от Столична община, София, пл. Славейков
6, срещу Димитър Гочев Иванов чрез адвокат
Стефка Тотева, София, ул. Д-р Г. Вълкович 6,
ет. 2, офис Е, и трета страна „Инициативи“ – АД,
София, бул. България 11, бл. В, вх. 1, ап. 2.
Второ търговско отделение, 2573/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4323/2013 по описа на Апелативен съд София,
подадена от ЕТ Искра Георгиева Георгиева с
фирма „Аделина стил 99 – Искра Георгиева“ чрез
адвокат Георги Чорбаджийски, Благоевград, бул.
Стефан Стамболов 1, ет. 2, офис 4, срещу Общи
на Симитли, гр. Симитли, ул. Христо Ботев 27.
Второ търговско отделение, 3344/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
549/2014 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от ДП „Национална компания Железо
пътна инфраструктура“, София, бул. Мария-Луиза
110, срещу „Рента груп плюс“ – ЕООД, Пловдив,
бул. Цар Борис Трети Обединител, пешеходен
подлез Археологически, Търговски център, ет. 1.
Второ търговско отделение, 1018/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3405/2014 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Илиан Ангелов Панов чрез на
стойниците му Йонка Генчева Панова и Ангел
Иванов Панов, Стоян Чаталбашев, София, ул.
Иван Денкоглу 34, ет. 2, срещу „Булстрад Виена
Иншурънс Груп“ – ЗАД, София, пл. Позитано 5, и
трета страна „МБАЛ Здраве“ – ООД, Пазарджик,
ул. Константин Величков 50.
НА 27.01.2016 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 250/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
540/2014 по описа на Софийски окръжен съд,
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подадена от Веселка Константинова Димитрова
чрез адвокат Снежана Стоилова, София, ул. Цар
Асен 5, ет. 2, кантора 10, срещу Димитър Любо
миров Ликов чрез адвокат Светозар Арнаудов,
София, бул. Цар Борис Трети 19, вх. Б, партер.
Трето гражданско отделение, 1600/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1529/2014 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Първа инвестиционна банка“ – АД,
София, бул. Драган Цанков 37, срещу Радослав
Хрис т ов Въ л чев, С офи я, ул. Бачо К и ро 5;
„Леон“ – ЕООД, чрез адвокат Юлия Ивкова,
София, ул. Гургулят 4.
Трето гражданско отделение, 2520/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
819/2014 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Югозападен университет „Неофит
Рилски“, Благоевград, ул. Иван Михайлов 66,
срещу Димитрина Николова Кауфман чрез адво
кат Екатерина Ангелова, София, ул. Сердика 18.
Трето гражданско отделение, 3657/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
21/2015 по описа на Окръжен съд Пловдив, пода
дена от Антония Демирева Събева чрез адвокат
Галина Карагьозова, Асеновград, ул. Железарска
7, срещу Ангел Петров Марков чрез адвокат Да
ниела Елдърова, Пловдив, ул. Петко Каравелов
26, ет. 3, офис 15.
Трето гражданско отделение, 3785/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
9189/2014 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Компани Франсез Д`Асюранс Пур
Льо Комерс Екстериор Са“ чрез адвокат Светлана
Нейкова, София, ул. 20-и април 19, ет. 2, срещу
Иван Николов Мешекопаранов чрез адвокат Кру
гер Милованов, София, ул. Елисавета Багряна
11, ет. 6, ап. 21.
Второ търговско отделение
Второ т ърг овско отде лен ие, 32/2015, по
касац ионна жалба срещу решението по гр. дело
244/2014 по описа на Окръжен съд Добрич, пода
дена от Община Добрич, ул. България 12, срещу
Потребителна кооперация „Наркооп Възход“ чрез
адвокат Добрин Добрев, Добрич, ул. Независи
мост 14, офис 306.
Второ търговско отделение, 345/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1382/2004 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Агенцията за приватизация и след
приватизационен контрол, София, бул. Г. М.
Димитров 52А; Хелга Анна Лизелоте Зографски
чрез адвокат Мая Антонова, София, бул. Васил
Левски 38; Ирина Зографски-Иванов чрез адво
кат Мая Антонова, София, бул. Васил Левски
38; Надя Зографски чрез адвокат Мая Антонова,
София, бул. Васил Левски 38; Кирил Зографски
чрез адвокат Мая Антонова, София, бул. Васил
Левски 38; Илия Иванов Зографски чрез адвокат
Мая Антонова, София, бул. Васил Левски 38.
НА 28.01.2016 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 1407/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
648/2014 по описа на Окръжен съд Перник,
подадена от „Стомана Индъстри“ – АД, чрез
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адвокат Христо Иванов Михайлов, София, кв.
Лозенец, бул. Джеймс Баучер 103, ет. 2, офис 5,
срещу Бойка Стефанова Захариева чрез адвокат
Цанка Мирчева, София, бул. Витоша 192, вх. А,
ет. 4, ап. 8; „Еврометал“ – ООД, чрез адвокат
Магдалена Славчева Атанасова, Перник, ул.
Търговска 46.
Трето гражданско отделение, 2419/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
497/2014 по описа на Окръжен съд Габрово, по
дадена от Надка Минчева Дакова чрез адвокат
Мария Петрова Колева, София, бул. Г. М. Ди
митров 32, вх. Б, ап. 33, срещу Мария Иванова
Райчева чрез адвокат Савка Илиева, Габрово, ул.
Скобелевска 28А, ап. 14.
Трето гражданско отделение, 2909/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
22/2015 по описа на Окръжен съд Плевен, по
дадена от Елеонора Костадинова Стефанова,
гр. Гулянци, област Плевен, ул. Преслав Каменов
19, срещу Емил Пенчев Куемджиев, гр. Гулянци,
област Плевен, ул. Пирин 1, и страна дирекция
„Социално подпомагане“ – отдел „Закрила на
детето“, Никопол, област Плевен.
Трето гражданско отделение, 3233/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
8/2015 по описа на Окръжен съд Велико Търново,
подадена от „БДЖ – Товарни превози“ – ЕООД,
София, ул. Иван Вазов 3, срещу Галина Ангелова
Николова-Христова чрез адвокат Мария Петрова
Стоянова, Горна Оряховица, ул. Отец Паисий
Хилендарски 11, ет. 2; Силвия Ангелова Петкова
чрез адвокат Мария Петрова Стоянова, Горна
Оряховица, ул. Отец Паисий Хилендарски 11,
ет. 2; Боянка Георгиева Ангелова чрез адвокат
Мария Петрова Стоянова, Горна Оряховица, ул.
Отец Паисий Хилендарски 11, ет. 2.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 1880/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
386/2013 по описа на Апелативен съд Бургас, пода
дена от „ПОНС – Холдинг“ – АД, с изпълнителен
директор Румен Косев Бинев чрез адвокат Георги
Атанасов, Бургас, ул. Славянска 71, ет. 1, срещу
„Андромеда Ин“ – ООД, с управител Димитър
Чанев чрез адвокат Галина Костова, София, ул.
Солунска 6, ет. 2.
Първо търговско отделение, 3010/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4117/2011 по описа на Апелативен съд София, по
дадена от Столична община чрез адвокат Георги
Атанасов, София, ул. Марко Балабанов 4А, ет. 3 – 5,
срещу Министерството на регионалното развитие
и благоустройството чрез процесуален предста
вител Снежанка Христоскова, София, ул. Св. св.
Кирил и Методий 17 – 19; „ЦККДМАС“ – ЕООД, с
ликвидатор Пламен Любомиров Георгиев, София,
ул. Св. св. Кирил и Методий 17 – 19.
Първо търговско отделение, 3349/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3826/2013 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Горене България“ – ЕООД, с упра
вител Боян Браткович чрез адвокат Петър Вен
циславов Петков, София, ул. Марко Балабанов 4,
срещу „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, София,
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бул. Тодор Александров 81 – 83, и трета страна
„Александър Беров“ – ЕООД, представлявано
от синдика Александър Костадинов, София, ул.
Ангел Кънчев 26.
Първо търговско отделение, 3686/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
589/2014 по описа на Апелативен съд София, по
дадена от Григор Найденов Григоров чрез адвокат
Ивелина Иванова, София, бул. Пенчо Славейков
6; Нели Маринова Игнатова чрез адвокат Ивелина
Иванова, София, бул. Пенчо Славейков 6, срещу
„Банка ДСК“ – ЕАД, София, ул. Московска 19.
Първо търговско отделение, 3750/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6141/2013 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Ангел Христов Гърчев чрез адвокат
Александър Мишев, София, ул. Алабин 33, кантора
322, срещу ЗД „Бул Инс“ – АД, чрез адвокат Ма
риан Гочев, София, бул. Джеймс Баучер 87, ет. 2.
Първо търговско отделение, 3/2015, по каса
ционна жалба срещу решението по гр. дело
17629/2013 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Стоян Димитров Шиндаров чрез ад
вокат Петър Знеполски, София, ул. Сан Стефано
17, партер, срещу ЗК „Лев Инс“ – АД, София,
бул. Черни връх 51Д.
НА 28.01.2016 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 2841/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
14508/2014 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Столична община – район „Младост“,
София, ул. Св. Преображение 1, срещу Боряна
Стоянова Маринова чрез адвокат Ивана Колева,
София, бул. Цар Освободител 23.
Трето гражданско отделение, 3204/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
38/2015 по описа на Окръжен съд Ямбол, по
дадена от Живко Стоянов Танчев чрез адвокат
Марина Ангелова, Ямбол, ул. Жорж Папазов
14, кантора 208, срещу Социалнопедагогически
интернат – гр. Стралджа, чрез адвокат Росица
Дачева, Ямбол, ул. Цар Иван Александър 3,
ет. 3, офис 304.
Трето гражданско отделение, 3600/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
147/2015 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Цветелина Йорданова Маринкова
чрез адвокат Живко Колев, Пазарджик, ул. Иван
Вазов 3, ет. 3, срещу Община Белово чрез адво
кат Цветелина Минкова Митева, Пазарджик, ул.
Иван Вазов 18, ет. 1, офис 2.
7540
Административният съд – Бургас, на основа
ние чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 АПК
обявява, че е постъпило оспорване от „Дам
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вент“ – ООД, с ЕИК 102905523, с адрес Бургас,
ж.к. Меден рудник, бул. Тодор Грудов, след ПТГМ,
представлявано от управителя Велчо Дамянов
Дамянов, против т. 8, раздел V от приложение
№ 1 от Тарифата на местните такси по ЗМДТ и
т. 4 от раздел III от приложение № 2 към Тари
фата на цени на услуги и права, предоставяни от
общината, двете към Наредбата за определянето
и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Бургас, приета
с решение на Общинския съвет – гр. Бургас, взето
по т. 1 от проведеното на 19.03.2003 г. заседание
(протокол № 44), изменена с решение по т. 8 от
заседанието, проведено на 22.12.2011 г. По оспор
ването е образувано адм.д. № 1957/2015 г., което
е насрочено за 21.01.2016 г. от 11,30 ч.
7600
Районният съд – гр. Средец, призовава Олга
Дм и т риевна Грико, г ра ж да нка на Р уси я, с
неизвестен а д рес, като от вет ница по г р. д.
№ 332/2015 г. по описа на съда, заведено от
„Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, с ЕИК
812115210, със седалище и адрес на управление
Бургас, ул. Ген. Владимир Вазов 3, да се яви в
съда в канцеларията на деловодството в двусед
мичен срок от обнародването на съобщението
в „Държавен вестник“, за да получи препис от
исковата молба и приложенията към нея. При
неявяване книжата ще се смятат за редовно връ
чени и на ответницата ще бъде назначен особен
представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
7599
Софийският градски съд, търговско отделение,
VІ-7 състав, на основание чл. 679 ТЗ призовава
кредиторите от първото събрание на „Вагоноремонтен завод – Карлово“ – АД, ЕИК 121379323,
по т. д. № 5112/2013 г. по описа на СГС, ТО,
VІ-20 състав, да се явят в съдебно заседание, ко
ето ще се проведе на 15.12.2015 г. в 15 ч. по т. д.
№ 5608/2015 г. по описа на СГС, ТО, VІ-7 състав,
образувано по искане на „Интерлийз“ – ЕАД,
ЕИК 831257890, със седалище и адрес на упра
вление София, бул. Цариградско шосе 135А, по
чл. 679 ТЗ за отмяна на решенията на първото
събрание на кредиторите на „Вагоно-ремонтен
завод – Карлово“ – АД, по т. д. № 5112/2013 г.,
както и по искане на „Обединена българска
банка“ – АД, ЕИК 000694959, със седалище и
адрес на управление София, район „Възражда
не“, ул. Света София 5, по което е образувано
т. д. № 5633/2015 г. по описа на СГС, ТО, VІ-10
състав, присъединено към т. д. № 5608/2015 г.
по описа на СГС, ТО, VІ-7 състав, за отмяна на
решенията на първото събрание на кредиторите
на „Вагоно-ремонтен завод – Карлово“ – А Д.
Съдебното заседание ще се проведе в Софийски
градски съд, бул. Витоша 2.
7637
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