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за предоставяне на консултантски услуги за
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Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева

ЗАКОН

за рат ифи ц и ра не на Споразу мен ие то за
предоставяне на консултантски услуги за
разработване на стратегия за финансиране,
укрепване на регулаторния капацитет и по
вишаване ефективността на предоставяните
услуги в отрасъл ВиК между Министерството
на регионалното развитие и благоустройството
и Международната банка за възстановяване
и развитие, подписано на 23 февруари 2016 г.
Член единствен. Ратифицира Споразумението за предоставяне на консултантски
ус л у г и за ра зрабо т ва не на с т рат ег и я за
финансиране, у крепване на рег улаторни я
капацитет и повишаване ефективността на
предоставяните услуги в отрасъл ВиК между
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството и Международната банка
за възстановяване и развитие, подписано на
23 февруари 2016 г.
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на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за тю
тюна и тютюневите изделия (обн., ДВ, бр. 101
от 1993 г.; изм., бр. 19 от 1994 г., бр. 110 от
1996 г., бр. 153 от 1998 г., бр. 113 от 1999 г.,
бр. 33 и 102 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г.,
бр. 20 от 2003 г., бр. 57 и 70 от 2004 г., бр. 91,
95, 99 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 70, 80 и
108 от 2006 г., бр. 53 и 109 от 2007 г., бр. 36,
67 и 110 от 2008 г., бр. 12, 82 и 95 от 2009 г.,
бр. 19 от 2011 г., бр. 50 от 2012 г., бр. 12 и 14
от 2015 г. и бр. 19 от 2016 г.)
§ 1. В наименованието на закона думите
„и тютюневите“ се заменят с „тютюневите
и свързаните с тях“.
§ 2. В чл. 1 думите „и търговията с тютюневи“ се заменят с „представянето и продажбата на тютюневите и свързаните с тях“.
§ 3. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 1 думите „и тютюневите“ се заменят с „тютюневите и свързаните с тях“.
2. В ал. 3 след думата „тютюневите“ се
добавя „и свързаните с тях“.
§ 4. В чл. 23 съюзът „и“ се заменя със
запетая и накрая се добавя „тютюн за водна
лула и ново тютюнево изделие“.
§ 5 . С ъ з д а в а с е г л а в а д е в е т а „ а“ с
чл. 26а – 26в:
„ Г л а в а

д е в е т а

„ а “

НОВИ ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ
Чл. 26а. (1) Производителите, вносителите
и лицата, които въвеждат на територията
на страната от друга държава – членка на
Европейския съюз, нови тютюневи изделия
уведомяват Министерството на икономиката
за всяко ново тютюнево изделие, което искат
да пускат на пазара.
(2) Уведомлението по ал. 1 се представя в
електронна форма 6 месеца преди пускането
на пазара на съответното изделие.
(3) Уведомлението по ал. 1 съдържа:
1. единен идентификационен код (ЕИК) на
търговеца, а за лицата, регистрирани в друга
държава – членка на Европейския съюз, или
в друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство – друг идентификационен код или номер;
2. адрес и телефон на производителя, отговорното физическо или юридическо лице
на територията на Европейския съюз и на
вносителя в случаите на внос.
(4) Към уведомлението по ал. 1 се прилагат:
1. подробно описание на новото тютюнево
изделие;
2. указание за употреба;
3. информация за съставките и емисиите в
съответствие с чл. 35б, ал. 1 – 3;
4. наличните научни изследвания за токсичността, опасността от пристрастяване и
атрактивността на новото тютюнево изделие,
по-специално по отношение на съставките и
емисиите му;
5. наличните изследвания, обобщени оценки за новото тютюнево изделие и пазарните
проучвания за предпочитанията на различни
потребителски групи, включително на младите
хора и пушачите;
6. друга налична и относима информация,
включително анализ на риска и ползата от
новото тютюнево изделие, очакваните последици при започване и при преустановяване
на употребата на тютюневи изделия, както и
предвиждания, свързани с възприемането от
страна на потребителите.
(5) Уведомлението по ал. 1 и приложенията към него се разглеждат от оправомощени
от министъра на икономиката длъжностни
лица в 14-дневен срок от датата на подаване
на уведомлението и приложенията към него.
(6) В случай че представената информация
в уведомлението по ал. 1 и приложенията към
него е непълна или неточна, Министерството на икономиката изисква в 14-дневен срок
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производителят, вносителят или лицето, което
въвежда на територията на страната от друга
държава – членка на Европейския съюз, нови
тютюневи изделия, да допълни информацията
или да отстрани неточностите.
(7) Министерството на икономиката изиск
ва от Министерството на здравеопазването и
Института по тютюна и тютюневите изделия
да представят мотивирано становище относно
съответствието на новото тютюнево изделие с
изискванията на закона. Становищата се предоставят на Министерството на икономиката
в срок до два месеца от датата на получаване
на искането в съответната администрация.
(8) При необходимост или въз основа на
становищата по ал. 7 Министерството на
икономиката може да изисква от производителите, вносителите или лицата, които
въвеждат на територията на страната от друга
държава – членка на Европейския съюз, нови
тютюневи изделия, да извършат допълнителни тестове или да представят допълнителна
информация.
(9) Производителите, вносителите и лицата,
които въвеждат на територията на страната
от друга държава – членка на Европейския
съюз, нови тютюневи изделия, предоставят
на Министерството на икономиката всяка
нова или актуализирана информация за изследвания, проучвания и друга информация
по ал. 4, станала им известна след подаване
на уведомлението по ал. 1.
(10) Министерството на икономиката предоставя на Европейската комисия цялата
информация по ал. 1 – 9.
Чл. 26б. (1) В Министерството на икономиката се създава и поддържа публичен регистър
на новите тютюневи изделия.
(2) В публичния регистър по ал. 1 в отделен
раздел се вписват лицата, които са подали
уведомление за ново тютюнево изделие, и
се описват броят и видът на приложените
документи. Вписването се извършва по реда
на подаване на уведомлението, като се отбелязва движението на преписката за вписване
в регистъра.
Чл. 26в. Новите тютюневи изделия, пуснати
на пазара, трябва да отговарят на изискванията
на закона. В зависимост от категорията, в която
попадат новите тютюневи изделия, се прилагат
изискванията за бездимните тютюневи изделия
или за тютюневите изделия за пушене.“
§ 6. В наименованието на глава десета думите „и тютюневи“ се заменят с „тютюневи
и свързани с тях“.
§ 7. В чл. 30 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Забраняват се предлагането и продажбата на:
1. тютюневи и свързани с тях изделия на
територията на детски ясли и градини, училища, общежития за ученици, лечебни и здравни
заведения и на техните прилежащи площи;
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2. тютюневи и свързани с тях изделия на
спортни прояви и обществени мероприятия,
организирани за деца и ученици;
3. тютюневи и свързани с тях изделия на
и от лица под 18 години;
4. тютюневи и свързани с тях изделия с
нарушена цялост на потребителската опаковка, освен в случаите при продажба на
ръчно свити пури;
5. тютюневи и свързани с тях изделия без
фактура за покупка (фактура за доставка)
на продаваните тютюневи или свързани с
тях изделия;
6. тютюневи и свързани с тях изделия с
вреди и дефекти, увреждащи техните потребителски качества;
7. тютюневи и свързани с тях изделия без
посочени върху опаковката задължителни
елементи за информиране на потребителите
на български език и кодировката на съответното изделие на производителя;
8. тютюневи и свързани с тях изделия
без обявяване на цените им на достъпно за
клиента място и по подходящ за възприемане начин;
9. тютюневи изделия в насипно състояние
или на отделни късове и бройки от отворени
опаковки, освен в случаите при продажба на
ръчно свити пури;
10. тютюневи и свързани с тях изделия
от автомати за продажба на тютюневи или
свързани с тях изделия и от щандове за самообслужване, с изключение на обектите за
безмитна търговия;
11. цигари, неотговарящи на изискванията
на чл. 35а, ал. 1;
12. течности, съдържащи никотин, неотговарящи на изискванията на чл. 43д;
13. тютюневи и свързани с тях изделия с
потребителски опаковки, неотговарящи на
изискванията за етикетиране и опаковане;
14. тютюневи изделия, върху опаковките
на които има текстове, названия, търговски
марки, фигуративни или други знаци, които
въвеждат в заблуждение, че даден продукт
е по-малко вреден;
15. потребителски опаковки на цигари,
съдържащи по-малко от 20 къса цигари;
16. потребителски опаковки на тютюн за
ръчно свиване на цигари, съдържащи помалко от 30 г тютюн;
17. тютюневи изделия, съдържащи:
а) витамини или други добавки, които
въвеж дат в забл у ж дение, че тютюневото
изделие е полезно за здравето или че е помалко вредно за здравето;
б) кофеин или таурин, или други добавки и
стимулиращи съединения, които се свързват
с енергия и жизненост;
в) доба вк и с оц ветя ва щ и свойс т ва за
емисиите;
г) добавки, улесняващи вдишването или
абсорбирането на никотина;

ВЕСТНИК

БРОЙ 28

д) добавки, които имат канцерогенни,
мутагенни или токсични за репродукцията
свойс т ва (К М Т Р свойс т ва) в неизг орена
форма;
18. цигари и тютюн за ръчно свиване на
цигари:
а) с характерни вкусово-ароматни качества;
б) съдържащи овкусители, в която и да е
от съставните им части, като филтри, хартия,
опаковки, капсули или други технически
елементи, даващи възможност за промяна на
мириса или вкуса на съответните тютюневи
изделия или интензитета на техния дим;
филтрите, хартията и капсулите не могат да
съдържат тютюн или никотин;
19. тютюневи и свързани с тях изделия,
съдържащи растения и вещества, забранени
със Закона за контрол върху наркотичните
вещества и прекурсорите.“
2. Алинея 3 се отменя.
§ 8. Създават се нов чл. 31 и чл. 31а:
„Чл. 31. Забранява се пускането на пазара
на тютюн за орална употреба.
Чл. 31а. Забраняват се трансграничните
продажби от разстояние, както и предлагането
и продажбата на тютюневи и свързани с тях
изделия чрез услугите на информационното
общество.“
§ 9. Член 32 се изменя така:
„Чл. 32. (1) Вносът на тютюневи и свързани
с тях изделия се съгласува по отношение на
изискванията на закона от съответните компетентни органи, определени с правилника
за прилагане на закона.
(2) Тютюневите и свързаните с тях изделия, които се предлагат и продават в обекти
за безмитна търговия съгласно Закона за
безмитната търговия, трябва да отговарят
на изискванията по този закон.“
§ 10. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думите „и тютюневи“
се заменят с „тютюневи и свързани с тях“;
б) в т. 1 думите „или тютюневи“ се заменят
с „тютюневи или свързани с тях“, а думите
„и тютюневи“ се заменят с „тютюневи и
свързани с тях“;
в) в т. 2 накрая се добавя „чрез други
външни признаци на рекламната визия с
конкретна или специална отличителност,
която да е разпознаваема предимно или само
от лица под 18 години“.
2. В ал. 2 думите „и тютюневи“ се заменят
с „тютюневи и свързани с тях“.
3. В ал. 3:
а) в текста преди т. 1 думите „и тютюневи“
се заменят с „тютюневи и свързани с тях“;
б) в т. 1 навсякъде думите „и тютюневи“
се заменят с „тютюневи изделия, електронни
цигари и контейнери за многократно пълнене“.
4. В ал. 4 и 5 думите „и тютюневи“ се
заменят с „тютюневи и свързани с тях“.
5. Създава се ал. 7:
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„(7) Забраняват се аудио-визуалните търговски съобщения за електронните цигари и
за контейнерите за многократно пълнене. За
съобщенията се прилага Законът за радиото
и телевизията.“
§ 11. Наименованието на глава десета „а“
се изменя така: „Съставки и емисии“.
§ 12. Член 35а се изменя така:
„Чл. 35а. (1) Максималното равнище на
ем исии о т ц игари т е, п роизведен и и/и л и
пуснати на пазара, не трябва да надвишава:
1. десет мг катран за една цигара;
2. един мг никотин за една цигара;
3. десет мг въглероден оксид за една цигара.
(2) Съдържанието на катран, никотин и
въглероден оксид в емисиите от цигари се
измерва въз основа на стандарт ISO 4387 – за
катрана, стандарт ISO 10315 – за никотина,
и стандарт ISO 8454 – за въглеродния оксид. Точността на измерванията на катран,
никотин и въглероден оксид се определя в
съответствие със стандарт ISO 8243.
(3) Измерванията по ал. 2 се проверяват от
лаборатории, акредитирани от Изпълнителна
агенция „Българска служба за акредитация“
к ъм м и н ис т ъра на и коном и к ата и л и о т
лаборатории, акредитирани от съответния
компетентен орган на друга държава – членка
на Европейския съюз.
(4) Лабораториите по ал. 3 не може да бъдат собственост на или контролирани пряко
или непряко от производители на тютюневи
изделия.
(5) Изпълнителна агенци я „Българска
служба за акредитация“ предоставя на Европейската комисия списък на акредитираните
от нея лаборатории по ал. 3, като посочва
прилаганите критерии за одобряване и методите за наблюдение. Списъкът се актуализира
при всяка промяна.“
§ 13. Член 35б се изменя така:
„Чл. 35б. (1) Производителите, вносителите
и лицата, които въвеждат на територията на
страната от друга държава – членка на Европейския съюз, тютюневи изделия, представят на
Института по тютюна и тютюневите изделия:
1. списък на всички използвани при производството на тютюневи изделия съставки
и тяхното количество в низходящ ред според
теглото на всяка включена в изделието съставка по марки и видове тютюневи изделия;
списъкът се придружава от:
а) декларация, в която са изложени основанията за включването на тези съставки в
съответните тютюневи изделия;
б) статуса на съставките, включително
дали съставките са регистрирани съгласно
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
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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;
в) класификация на съставките съгласно
Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския
парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г.
относно класифицирането, етикетирането и
опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО
и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент
(ЕО) № 1907/2006 (ОВ, L 353/1 от 31 декември 2008 г.);
г) токсикологични данни за съставките
в изгорена или неизгорена форма, включително за тяхното въздействие върху здравето
на потребителите, като се отчитат и всички
водещи до пристрастяване свойства;
2. равнището на емисиите по чл. 35а, ал. 1;
3. информация за други емисии и тяхното
съдържание в случаите, когато имат такава
информация;
4. информация за всички методи, използвани за измерване на емисиите от тютюневите изделия.
(2) Производителите, вносителите и лицата, които въвеж дат на територи ята на
страната от друга държава – членка на Европейския съюз, цигари и тютюн за ръчно
свиване на цигари, освен информацията по
ал. 1, представят на Института по тютюна
и тютюневите изделия и:
1. технически документ, съдържащ общо
описание на използваните добавки и техните
свойства;
2. информация за добавките, включени в
приоритетен списък на добавките; приоритетният списък на добавките се определя с
правилника за прилагане на закона.
(3) Производителите, вносителите и лицата, които въвеждат на територията на страната
от друга държава – членка на Европейския
съюз, тютюневи изделия, информират Института по тютюна и тютюневите изделия, ако
съставът на дадено изделие е променен по
начин, който засяга данните и информацията
по ал. 1 и 2.
(4) Преди пускането на пазара на нови и/
или изменени тютюневи изделия производителите, вносителите и лицата, които въвеждат
на територията на страната от друга държава – членка на Европейския съюз, тютюневи
изделия, предоставят данните и информацията
по ал. 1 и 2 за съответните изделия.
(5) Данните и информацията по ал. 1 и
2 се предоставят по електронен път при условия и по ред, определени с правилника за
прилагане на закона.
(6) При представяне на данните и информацията по ал. 1 и 2 производителите,
вносителите и лицата, които въвеждат на
територията на страната от друга държа-
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ва – членка на Европейския съюз, тютюневи
изделия, посочват коя част от тях смятат за
търговска тайна.
(7) Институтът по тютюна и тютюневите
изделия:
1. съхранява данните и информацията
по ал. 1 и 2 в електронен вид и осигурява
достъп на Европейската комисия и другите
държави – членки на Европейския съюз, до
информацията за целите на изпълнение на закона и Директива 2014/40/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за
сближаване на законовите, подзаконовите и
административните разпоредби на държавите
членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани
с тях изделия и за отмяна на Директива
2001/37/ЕО (ОВ, L 127/1 от 29 април 2014 г.);
2. публикува на интернет страницата си
данните и информацията по ал. 1 и 2, с изключение на данните и информацията, които
представляват търговска тайна;
3. предприема необходимите технически
и организационни мерки за защита при обработването на данните и информацията,
които представляват търговска или друга
защитена със закон тайна;
4. уведомява Европейската комисия за всяко максимално равнище на емисиите, което
се определя за емисии от цигари, различни
от емисиите по чл. 35а, ал. 1, както и за
емисиите от тютюневите изделия, различни
от цигарите;
5. уведомява Европейската комисия за
всички методи за измерване, които се използват за емисиите от цигари, различни
от емисиите по чл. 35а, ал. 1, както и за
емисиите от тютюневите изделия, различни
от цигари;
6. предлага на Министерството на икономиката въз основа на научни доказателства
да въведе забрана за пускането на пазара на
тютюневи изделия, които съдържат добавки в
количества, които в момента на консумацията увеличават съществено или в измерима
степен токсичния ефект, свойствата, водещи
до пристрастяване, или КМТР свойствата на
тютюневото изделие;
7. може да изисква от производителите, вносителите и лицата, които въвеждат на територията на страната от друга държава – членка
на Европейския съюз, тютюневи изделия, да
извършват допълнителни проучвания с цел
оценка на въздействието от съставките върху
здравето на потребителите, като се вземат
предвид опасността от пристрастяване към
тях и тяхната токсичност.
(8) Служителите, обработващи и съхраняващи данните и информацията по ал. 7,
т. 1, са длъжни да не разгласяват сведенията
и фактите, които са им станали известни по
повод изпълнение на задълженията им, освен
в случаите, когато това е предвидено в закон
или по писмено искане на държавен орган.
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(9) В случай на въвеждане на забрана по
ал. 7, т. 6 Министерството на икономиката
уведомява Европейската комисия.“
§ 14. Член 35в се изменя така:
„Чл. 35в. (1) Производителите, вносителите
и лицата, които въвеждат на територията
на страната от друга държава – членка на
Европейския съюз, цигари и тютюн за ръчно свиване на цигари, трябва да извършат
задълбочени проучвания на предлаганите от
тях изделия, съдържащи добавка, включена в
приоритетния списък по чл. 35б, ал. 2, т. 2, и
които проучвания имат за цел да установят
дали тази добавка:
1. допринася за токсичността на съответните изделия, води до пристрастяване към
тях или води до съществено или измеримо
увеличаване на токсичността, или на опасността от пристрастяване към което и да
било от съответните изделия;
2. придава характерни вкусово-ароматни
качества;
3. улеснява вдишването или абсорбирането
на никотина, или
4. води до образуването на вещества, които
имат КМТР свойства, тяхното количество
или води до съществено или измеримо увеличаване на КМТР свойствата на което и да
било от съответните изделия.
(2) В проучванията по ал. 1 трябва да
се вземе предвид планираната употреба на
съответните изделия и да се оценяват поспециално емисиите, произтичащи от процеса
на горене, включващ добавката по ал. 1. В
проучванията се оценява и взаимодействието на добавката по ал. 1 с други съставки
на съответните изделия. Производителите,
вносителите и лицата, които въвеждат на
територията на страната от друга държава – членка на Европейския съюз, цигари
и тютюн за ръчно свиване на цигари, които използват една и съща добавка, може
да извършват съвместно проучване, когато
използват една и съща добавка в състава на
сравними тютюневи изделия.
(3) Производителите, вносителите и лицата, които въвеждат на територията на страната
от друга държава – членка на Европейския
съюз, цигари и тютюн за ръчно свиване на
цигари, изготвят доклад за резултатите от
проучванията по ал. 1. Докладът включва
обобщена оценка и изчерпателен преглед
на проучванията, посочва наличната научна
литература за добавката по ал. 1 и обобщава
данните за нейното въздействие.
(4) Производителите, вносителите и лицата, които въвеждат на територията на страната
от друга държава – членка на Европейския
съюз, цигари и тютюн за ръчно свиване на
цигари, изпращат доклада по ал. 3 на Европейската комисия, като предоставят копие от
него на Института по тютюна и тютюневите
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изделия най-късно 18 месеца след включването на добавката по ал. 1 в приоритетния
списък по чл. 35б, ал. 2, т. 2.
(5) В с л у ча и т е, ког ат о Евр опейск ат а
комисия и/или Институ тът по тютюна и
тютюневите изделия са изискали допълнителна информация за добавката по ал. 1, тази
информация се включва в доклада по ал. 3.
(6) Институтът по тютюна и тютюневите
изделия извършва проверка на докладите
по ал. 3 относно тяхната изчерпателност,
методология и заключения.“
§ 15. Член 35г се изменя така:
„Чл. 35г. Член 35б, ал. 2, т. 2 и чл. 35в не се
прилагат за малките и средните предприятия
по смисъла на Закона за малките и средните
предприятия, когато друг производител, вносител или лице, което въвежда на територията на страната от друга държава – членка
на Европейския съюз, тютюневи изделия, е
представил доклад по чл. 35в, ал. 3.“
§ 16. В глава десета „а“ се създава чл. 35д:
„Чл. 35д. (1) Производителите, вносителите
и лицата, които въвеждат на територията на
страната от друга държава – членка на Европейския съюз, тютюневи изделия, представят на Института по тютюна и тютюневите
изделия в електронен формат:
1. собствени и други изследвания, с които
разполагат, свързани с проучване на пазара
и предпочитанията на различните потребителски групи, включително на младите хора
и пушачите за съставките и емисиите;
2. обобщени оценки от пазарните проучвания, които извършват, свързани с пускането
на нови тютюневи изделия;
3. информация за обема на своите продажби на тютюневи изделия по търговска
марка и тип, в късове или в килограми, и
по държава – членка на Европейския съюз,
на годишна база, считано от 1 януари 2015 г.
(2) При представяне на данните и информацията по ал. 1 производителите, вносителите
и лицата, които въвеждат на територията на
страната от друга държава – членка на Европейския съюз, тютюневи изделия, посочват
коя част от данните и информацията смятат
за търговска тайна.
(3) Националната агенция за приходите
и/или Агенция „Митници“ предоставят на
Института по тютюна и тютюневите изделия
данните за обема на продажбите, с които
разполагат.
(4) Институтът по тютюна и тютюневите
изделия съхранява данните и информацията
по ал. 1 и 3 в електронен вид и осигурява
достъп на Европейската комисия и на другите държави – членки на Европейския съюз,
при спазване на изискванията за защита на
информацията.“
§ 17. С ъ з д а в а с е г л а в а д е с е т а „б“ с
чл. 35е – 35у:

ВЕСТНИК

„ Г л а в а

С Т Р. 7

д е с е т а

„ б “

ЕТИКЕТИРАНЕ И ОПАКОВАНЕ
Чл. 35е. (1) Всяка потребителска опаковка
и всяка външна опаковка на тютюневите
изделия трябва да съдържа здравни предупреждения.
(2) Здравните предупреждения по ал. 1
трябва да:
1. заемат цялата повърхност на потребителската опаковка или външната опаковка,
която е предназначена за тях; за повърхност
на потребителската опаковка се приема и
повърхност та на скосените или заоблени
ръбове, ако има такива;
2. не са преразказани, преформулирани,
нито да се препраща към тях под каквато
и да е форма;
3. са отпечатани по начин, който не позволява да бъдат отстранени;
4. са незаличими и изцяло видими, включително да не се скриват или прекъсват изцяло
или отчасти от бандероли, етикети с цената,
защитни елементи, обвивки, обложки, кутии
или други елементи;
5. може да се поставят чрез стикери върху
потребителските опаковки на тютюневите
изделия, различни от цигарите и тютюна
за ръчно свиване на цигари в калъф, при
условие че тези стикери не могат да бъдат
отстранени;
6. остават цялостни при отварянето на
потребителската опаковка, с изключение на
опаковките със затварящо се капаче, при
които здравните предупреждения могат да
бъдат разделени при отварянето на опаковката, само по начин, гарантиращ графичната
цялост и видимостта на текста, снимките и
информацията за преустановяване на употребата на тютюневи изделия.
(3) Здравните предупреждения по ал. 1 не
трябва да скриват или прекъсват бандеролите, цената, маркировките за наблюдение и
проследяване, както и защитните елементи
върху потребителските опаковки.
(4) Размерите на здравните предупреждения по чл. 35з, ал. 1, чл. 35к, ал. 1, чл. 35л,
ал. 1 и чл. 35м, ал. 1 се изчисляват спрямо
съответната повърхност, когато съответната
опаковка е затворена.
(5) Здравните предупреждения по чл. 35з,
ал. 1, чл. 35к, ал. 1 и чл. 35л, ал. 1 трябва да
са оградени с черна линия с широчина 1 мм
в рамките на повърхността, предназначена
за тях.
(6) Здравните предупреждения по чл. 35з,
ал. 1, чл. 35к, ал. 2, т. 1, чл. 35л, ал. 1 и
ч л. 35м, а л. 1 върх у т ю т юневи издел и я,
предназначени за т ърговск ите обек ти за
безмитна търговия, може да са отпечатани и
на английски език и трябва да отговарят на
изискванията на закона. Информацията за
преустановяване на употребата на тютюневи
изделия, която се поставя върху опаковките
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на тютюневите изделия, предназначени за
търговските обекти за безмитна търговия, се
определя с правилника за прилагане на закона
и може да се отпечатва на английски език.
Чл. 35ж. (1) Върху потребителската опаковка и върху външната опаковка на тютюневите
изделия, както и върху самото тютюнево
изделие не може да се поставят елементи
или отличителни обозначения, които:
1. рекламират тютюневото изделие или
насърчават неговата употреба, като въвеждат
в заблуждение относно характеристиките му,
здравните последици, опасностите, които
представлява, или емисиите му;
2. съдържат информация за съдържанието
на никотин, катран или въглероден оксид в
тютюневото изделие;
3. въвеж дат в забл у ж дение, че дадено
тютюнево изделие е по-малко вредно или
че води до намаляване на последиците от
някои вредни компоненти на дима, или че
подобрява жизнеността и енергичността, че
има лечебни, подмладяващи, природни или
органични свойства или носи други ползи за
здравето или начина на живот;
4. се отнасят до вкус, мирис или други
добавки или тяхната липса;
5. наподобяват хранителен или козметичен
продукт;
6. въвеждат в заблуждение, че определено
тютюнево изделие има подобрена биоразградимост или други екологични предимства.
(2) Потребителската опаковка и външната
опаковка на тютюневото изделие не трябва да
внушават икономическа полза, като включват
печатни ваучери, предлагане на отстъпки,
безплатно разпространение, предлагане тип
„две за едно“ или други добавки, определени
със закон.
(3) Забранените елементи и отличителни
обозначения по ал. 1 и 2 може да включват
текстове, символи, имена, търговски марки,
фигуративни или други знаци, но не се ограничават само до тях.
Чл. 35з. (1) На всяка потребителска опаковка и на всяка външна опаковка на цигари,
тютюн за ръчно свиване на цигари и тютюн
за водна лула се поставя:
1. общо предупреждение „Пушенето убива – откажете се сега“;
2. информационно съобщение „Тютюневият дим съдържа над 70 вещества, за които
е известно, че причиняват рак“.
(2) За опаковките на цигари и за тютюна
за ръчно свиване на цигари в опаковки с
форма на паралелепипед:
1. общото предупреждение по ал. 1, т. 1 се
поставя в долния край на една от страничните
повърхности на потребителската опаковка, а
информационното съобщение по ал. 1, т. 2 се
поставя в долния край на другата странична
повърхност на потребителската опаковка;
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2. широчината на общото предупреждение
по ал. 1, т. 1 и на информационното съобщение по ал. 1, т. 2 е не по-малка от 20 мм;
3. широчината на общото предупреждение
по ал. 1, т. 1 и на информационното съобщение по ал. 1, т. 2 трябва да е успоредна на
най-дългия страничен ръб на опаковката и
на посоката на четене на предупредителния
надпис.
(3) За опаковките на цигари и на тютюн за
ръчно свиване на цигари във вид на твърда
кутия с падащо капаче, при които страничните повърхности се разделят на две части
при отварянето на опаковката, общото предупреждение по ал. 1, т. 1 и информационното
съобщение по ал. 1, т. 2 се разполагат изцяло
върху по-голямата от двете части на съответната повърхност. Общото предупреждение
по ал. 1, т. 1 се поставя и върху вътрешната
страна на горната повърхност, която е видима
при отварянето на опаковката. Височината
на повърхностите на този тип опаковка е не
по-малка от 16 мм.
(4) За тютюна за ръчно свиване на цигари
във:
1. опаковки с форма на калъф – общото
предупреждение по ал. 1, т. 1 и информационното съобщение по ал. 1, т. 2 се разполагат
на повърхностите, които осигуряват пълна
видимост на тези здравни предупреждения;
2. цилиндрични опаковки – общото предупреждение по ал. 1, т. 1 се разполага на
външната повърхност на капака, а информационното съобщение по а л. 1, т. 2 на
вътрешната повърхност на капака.
(5) За опаковките на цигари, на тютюна
за ръчно свиване на цигари и на тютюна за
водна лула общото предупреждение по ал. 1,
т. 1, както и информационното съобщение
по ал. 1, т. 2 трябва да покриват 50 на сто
от съответната повърхност.
Чл. 35и. Общото предупреждение и информационното съобщение по чл. 35з, ал. 1
трябва да са:
1. отпечатани на български език с черен
плътен шрифт „хелветика“ на бял фон;
2. разположени в центъра на повърхността,
предназначена за тях, като при опаковките с
форма на паралелепипед и при всички външни
опаковки – успоредно на страничния ръб на
потребителската опаковка или на външната
опаковка.
Чл. 35к. (1) На всяка потребителска опаковка и на всяка външна опаковка на цигари,
тютюн за ръчно свиване на цигари и тютюн
за водна л ула се поставя т комбини рани
здравни предупреждения.
(2) Комбинираните здравни предупреждения по ал. 1 трябва:
1. да съдържат едно текстово предупреждение от списъка по приложение № 3а и
съответстваща цветна снимка от галерията
с изображения по приложение № 3б;
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2. да се състоят от еднакво текстово предупреждение от списъка по приложение № 3а
и съответстваща цветна снимка от галерията
с изображения по приложение № 3б на двете
страни на потребителската опаковка и на
всяка външна опаковка;
3. да включват следната информация за
преустановяване на употребата на тютюневи
изделия: „Помощ за отказ от тютюнопушене:
0700 10 323“;
4. да покриват 65 на сто от външната
предна и задна повърхност на потребителската опаковка и на всяка външна опаковка;
на цилиндричните опаковки се поставят две
комбинирани здравни предупреждения, които
се намират на еднакво разстояние едно от
друго, като всяко здравно предупреждение
обхваща 65 на сто от съответната половина
на заоблената повърхност;
5. да се разполагат в горния край на потребителската опаковка и на всяка външна
опаковка в същата посока, както всяка друга
информация, поставена върху същата страна
на опаковката;
6. да са във формата, оформлението, дизайна и пропорциите, определени с Решение
за изпълнение (ЕС) 2015/1842 на Комисията
от 9 октомври 2015 г. относно техническите
спецификации за оформлението, дизайна и
формата на комбинираните здравни предупреждения за тютюневите изделия за пушене
(ОВ, L 267/5 от 14 октомври 2015 г.);
7. при потребителските опаковки на цигари да са:
а) с височина – не по-малко от 44 мм;
б) с широчина – не по-малко от 52 мм.
(3) Над комбинираните здравни предупреждения по ал. 1 не се поставят търговски
марки или лого.
(4) Комбинираните здравни предупреждения по ал. 1 са разделени на три групи,
определени в приложение № 3б. Групите се
използват последователно за срок от една година, като се започва с група 1.
(5) Всяко комбинирано здравно предупреждение по ал. 1 от използваната през
съответната година група по приложение
№ 3б се отпечатва, доколкото е възможно,
върху равен брой потребителски и външни
опаковки през същата година за всяка марка
тютюнево изделие.
(6) Министерството на икономиката предоставя на производителите и/или вносителите на тютюневи издели я тех ническ и
спецификации за оформлението, дизайна и
формата на комбинираните здравни предупреждения за тютюневи изделия за пушене.
(7) При предоставянето на технически
спецификации по ал. 6 производителите и
вносителите на тютюневи изделия подписват
декларацията по приложение № 3в.
Чл. 35л. (1) На всяка потребителска опаковка и на всяка външна опаковка на бездим
ните тютюневи изделия се поставя следното

ВЕСТНИК

С Т Р. 9

здравно предупреждение: „Това тютюнево
изделие уврежда Вашето здраве и води до
пристрастяване“.
(2) Здравното предупреждение по ал. 1
трябва да:
1. отговаря на изискванията на чл. 35и;
2. се отпечатва успоредно на основния
текст на повърхността, предназначена за него;
3. се разполага върху двете най-големи
повърхности на потребителската опаковка
и на всяка външна опаковка;
4. покрива 30 на сто от повърхността на
потребителската опаковка и на всяка външна
опаковка.
Ч л. 35м. (1) На вся к а по т р еби т е лск а
опаковка и на всяка външна опаковка на
тютюневите изделия за пушене, различни
от цигарите, тютюна за ръчно свиване на
цигари и тютюна за водна лула, се поставя:
1. общото пред у преж дение по чл. 35з,
ал. 1, т. 1;
2. едно от текстовите предупреждения от
списъка по приложение № 3а.
(2) Общо т о п р ед у п р еж ден ие по а л. 1
включва и следната информация за преустановяване на употребата на тютюневи изделия: „Помощ за отказ от тютюнопушене:
0700 10 323“.
(3) Общото предупреждение по чл. 35з,
ал. 1, т. 1 трябва да:
1. се разполага върху най-видимата повърхност на потребителската опаковка и всяка
външна опаковка;
2. покрива 30 на сто от съответната повърхност на потребителската опаковка и на
всяка външна опаковка.
(4) Текстовото предупреждение по ал. 1,
т. 2 трябва да:
1. покрива 40 на сто от съответната повърхност на потребителската опаковка и на
всяка външна опаковка;
2. се появява, доколкото е възможно, с еднаква честота за всяка марка от тези изделия;
3. се разполага върху следващата по видимост повърхност на потребителската опаковка
и на всяка външна опаковка; при потребителска опаковка с падащо капаче следващата
по видимост повърхност е тази, която става
видима при отваряне на опаковката.
(5) В случай че здравните предупреждения
по ал. 1 трябва да са разположени на повърхност, по-голяма от 150 кв. cм, предупреждението трябва да покрива площ от 45 кв. cм.
(6) Здравните предупреждения по ал. 1
трябва да:
1. отговарят на изискванията на чл. 35и;
текстът на здравните предупреждения е успореден на основния текст на повърхността,
предназначена за тези предупреждения;
2. са оградени с черна линия, широка не
по-малко от 3 мм и не повече от 4 мм; тази
лини я се разполага извън повърх ност та,
предназначена за здравното предупреждение.
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(7) Член 35з, ал. 1, т. 2 и чл. 35к, ал. 3 не
се прилагат за тютюневите изделия за пушене, различни от цигарите, тютюна за ръчно
свиване на цигари и тютюна за водна лула.
Чл. 35н. Потребителските опаковки на
цигари трябва да:
1. са с форма на паралелепипед, включително тези със заоблени или скосени ръбове;
2. бъдат от картон или от мек материал;
3. нямат отвор, който може да бъде затворен или запечатан повторно след първоначалното отваряне, освен затварящото се
капаче и падащото капаче на твърдата кутия;
при опаковките със затварящо се и падащо
капаче капачето е захванато само към задната страна на потребителската опаковка.
Чл. 35о. Потребителските опаковки на тютюн за ръчно свиване на цигари са с форма
на паралелепипед или на цилиндър или са
във вид на калъф.
Чл. 35п. (1) Потребителските опаковки
на тютюневите изделия, предназначени за
пускане на пазара, се маркират с уникален
идентификатор.
(2) Уникалният идентификатор по ал. 1
трябва да:
1. се отпечатва или нанася по такъв начин,
че да не може да бъде отстранен или да бъде
нарушена неговата цялост;
2. е незаличим и да не се скрива, нито
п рек ъсва, вк лючи телно ч рез бан дерол и
етикет с цената, нито при отваряне на потребителската опаковка;
3. дава възможност за определяне на:
а) датата и мястото на производство;
б) производствения обект;
в) машината, използвана за производство
на тютюневите изделия;
г) производствената смяна или часа на
производство;
д) описанието на изделието;
е) пазара за продажба на дребно, за който
са предназначени тютюневите изделия;
ж) предвидения маршрут за транспортиране;
з) вносителя, в случаите на внос;
и) действителния маршрут на транспортиране от производствения обект до първия
т ърговск и обект за прода жба на дребно,
включително всички използвани складове,
датата на изпращане, местоназначението,
отправната точка и получателя;
к) самоличността на всички купувачи от
производствения обект до първия търговски
обект за продажба на дребно;
л) фактурата, номера на поръчката и платежните документи за всички купувачи от
производствения обект до първия търговски
обект за продажба на дребно.
(3) Информацията по ал. 2, т. 3, букви
„а“ – „ж“, както и по буква „з“ в случаите
на внос, е част от уникалния идентификатор
по ал. 1.
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(4) Информацията по ал. 2, т. 3, букви „и“,
„к“ и „л“ е достъпна по електронен път чрез
връзка с уникалния идентификатор по ал. 1.
Чл. 35р. (1) Всички икономически оператори, участващи в търговията с тютюневи
изделия – от производителя до последния икономически оператор преди първия търговски
обект за продажба на дребно (икономически
оператори по веригата за доставка), записват
постъпването при тях на всички потребителски опаковки, както и всяко тяхно междинно
движение и окончателната им доставка.
(2) Задължението по ал. 1 може да се
осъществи чрез маркиране и записване на
големи опаковки, като стекове, кашони или
палети, при условие че наблюдението и проследяването на потребителските опаковки
остава възможно.
Чл. 35с. Всички икономически оператори
по веригата за доставка на тютюневи изделия
преди първия търговски обект за продажба
на дребно поддържат пълни и точни записи
за всички имащи отношение сделки.
Чл. 35т. (1) Производителите на тютюневи
изделия осигуряват необходимото оборудване,
даващо възможност за записване на данни
на закупените, продаваните, съхраняваните,
транспортираните или предмет на друг вид
сделки тютюневи изделия на всички икономически оператори по веригата за доставка
на тютюневи изделия преди първия търговски
обект за продажба на дребно, включително
вносители, складове и транспортни дружества.
(2) Оборудването по ал. 1 трябва да осигурява възможност за четене и предаване
на записаните данни по електронен път до
съоръжението за съхранение на данни в съответствие с ал. 3.
(3) Производителите и вносителите на
тютюневи изделия сключват договор за съхраняване на данните по ал. 1 с независима
трета страна, в която да бъде разположено
съоръжението за съхранение на всички данни.
(4) Съоръжението по ал. 3 трябва да бъде
разположено на територията на Европейския
съюз.
(5) Независимостта и техническият капацитет на независимата трета страна, както
и договорът по ал. 3 се одобряват от Европейската комисия.
(6) Дейностите на независимата трета
страна са обект на наблюдение от външен
одитор, който е предложен и получава възнаграждение от производителя на тютюневи
изделия и е одобрен от Европейската комисия.
(7) Европейската комисия, Агенция „Митници“ и външният одитор имат пълен достъп
до съоръжението за съхранение на данните
по ал. 1.
(8) В надлежно обосновани случаи Европейската комисия или Агенция „Митници“
при спазване на чл. 17, ал. 1, т. 6 от Закона
за митниците могат да предоставят на про-
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изводителите или вносителите дост ъп до
съхраняваните данни по ал. 1, при условие
че търговската информация е защитена съгласно правото на Европейския съюз и на
българското законодателство.
(9) Данните по ал. 1 не трябва да се промен ят или заличават от икономическ ите
оператори по веригата за доставка на тютюневи изделия преди първия търговски обект
за продажба на дребно.
(10) Личните данни се обработват при
спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.
(11) Основните елементи, като продължителност, възможност за подновяване, изискван опит или поверителност, включително
редовното наблюдение и оценката на действието на договорите по ал. 3, се определят с
правилника за прилагане на закона.
Чл. 35у. (1) Върху потребителските опаковки на тютюневите изделия, които са пуснати
на пазара, трябва да е поставен защитен
елемент.
(2) Защитният елемент по ал. 1 трябва да е:
1. защитен срещу фалшифициране;
2. съставен от видими и невидими части;
3. отпечатан или нанесен така, че да не
може да бъде отстранен;
4. незаличим и да не се скрива, нито
прекъсва, включително чрез бандероли и
етикети с цената или други елементи.“
§ 18. С ъ зда ва се гла ва д ва на десе та с
чл. 43а – 43з:
„ Г л а в а

д в а н а д е с е т а

ЕЛЕКТРОННИ ЦИГАРИ
Чл. 43а. (1) Производителите, вносителите
и лицата, които въвеждат на територията
на страната от друга държава – членка на
Европейския съюз, електронни цигари и/
или контейнери за многократно пълнене,
уведомяват Министерството на икономиката
за всяко изделие, което искат да пускат на
пазара.
(2) Уведомлението по ал. 1 се представя в
електронна форма 6 месеца преди пускането
на пазара на съответното изделие.
(3) В зависимост от това, дали изделието
е електронна цигара, или контейнер за многократно пълнене, уведомлението по ал. 1
съдържа:
1. единен идентификационен код (ЕИК)
на търговеца, а за лицата, регистрирани в
д ру га д ържа ва – ч лен ка на Европейск и я
съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство – друг идентификационен код
или номер;
2. адрес и телефон на производител я,
о т г оворно т о физи ческо и л и юри д и ческо
лице на територията на Европейския съюз
и вносителя, в случаите на внос;
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3. списък на съставките, които се съдържат
в изделието, и на емисиите, в резултат на
използването му, за всяка марка и за всеки
тип, включително техните количества;
4. токсикологичните налични данни за
съставките и емисиите на изделието, включително при нагряване, като се посочва поспециално въздействието им върху здравето
на потребителите при вдишване и евентуалниятим ефект на пристрастяване;
5. информация за дозите на никотина и
абсорбирането му, когато се консумира при
нормални или разумно предвидими условия;
6. описание на съставките на изделието;
когато е приложимо и описание на механизма
за отваряне и за зареждане на електронната
цигара или на контейнерите за многократно
пълнене;
7. описание на производствения процес,
вк лючително да ли той вк лючва серийно
производство, и декларация, че производственият процес осигурява съответствие с
изискванията на този член;
8. декларация, че производителят, вносителят и лицата, които въвеждат на територията
на страната от друга държава – членка на
Европейския съюз, електронни цигари и/или
контейнери за многократно пълнене, носят
пълна отговорност за качеството и безопасността на изделието, когато се предлага
на пазара и се използва при нормални или
разумно предвидими условия.
(4) В случай че представената в уведомлението по ал. 1 информация е непълна,
Министерството на икономиката може да поиска допълване на съответната информация.
(5) Министерството на икономиката извършва вписване в регистъра по ал. 8 след
отстраняване на непълнотите по ал. 4.
(6) За всяко съществено изменение на
електронна цигара и/или на контейнер за
многократно пълнене производителите, вносителите и лицата, които въвеждат на територията на страната от друга държава – членка
на Европейския съюз, електронни цигари и/
или на контейнери за многократно пълнене,
подават уведомление при условията и по реда
на ал. 1 – 4.
(7) Министерството на икономиката може
да изисква и допълнителна информация от
лицата по ал. 1, свързана с безопасността и
качеството, за наличието на неблагоприятни
последици и друга информация за изделието.
(8) Министерството на икономиката поддържа публичен регистър на лицата по ал. 1
и предлаганите от тях изделия.
(9) Министерството на икономиката публикува на интернет страницата си информацията по ал. 3 и част от регистъра по
ал. 8, с изключение на информацията, която
представлява търговска тайна.
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Чл. 43б. (1) Производителите, вносителите
и лицата, които въвеждат на територията
на страната от друга държава – членка на
Европейск и я съюз, елект ронни цигари и
контейнери за многократно пълнене, ежегодно предоставят на Министерството на
икономиката:
1. подробни данни за обема на продажбите
за всяка марка и за всеки тип изделие;
2. информация за предпочитанията на
различни потребителски групи, включително
на младите хора, непушачите и основните
типове пушачи;
3. информация за начините на продажба
на изделията;
4. обобщени оценки на пазарните проучвания, извършени във връзка с т. 1 – 3, с
превод на английски език.
(2) Министерството на икономиката публикува на интернет страницата си информацията по ал. 1 и част от регистъра по чл. 43а,
ал. 8, с изключение на информацията, която
представлява търговска тайна.
(3) При поискване от Европейската комисия или държава – членка на Европейския
съюз, Министерството на икономиката предоставя информацията по ал. 1 при спазване
на изискванията за защита на информацията.
Чл. 43в. Производителите, вносителите,
лицата, които въвеждат на територията на
страната от друга държава – членка на Европейския съюз, и търговците на електронни
цигари и контейнери за многократно пълнене
създават и поддържат система за събиране на
информация за всички неблагоприятни последици от тези изделия за човешкото здраве.
Ч л. 43г. Иконом и ческ и т е операт ори в
случаите, когато смятат или има причини да
смятат, че предлаганите от тях електронни
цигари или контейнерите за многократно
пълнене не са безопасни или не са с добро
качество, или по друг начин не съответстват
на изискванията на закона:
1. предприемат незабавни действи я за
п ривеж данет о на съо т вет но т о изделие с
изиск вани ята на закона или за неговото
изтегляне от пазара;
2. незабавно уведомяват Министерството на икономиката за предприетите от тях
действия по т. 1.
Чл. 43д. (1) Течностите, съдържащи никотин:
1. се пускат на пазара само в специални
контейнери за многократно пълнене с обем
не повече от 10 мл, в електронни цигари за
еднократна употреба или в патрони за еднократна употреба, като обемът на патроните
или резервоарите не превишава 2 мл;
2. не трябва да съдържат повече от 20 мг/мл
никотин;
3. не трябва да съдържат:
а) витамини или други добавки, които
въвеждат в заблуждение, че изделието е по-
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лезно за здравето или представлява намалена
опасност за здравето;
б) кофеин или таурин, или други добавки и
стимулиращи съединения, които се свързват
с енергия и жизненост;
в) доба вк и с оц ветява щ и свойс т ва за
емисиите;
г) добавки, улесняващи вдишването или
абсорбирането на никотина;
д) добавки, които имат КМТР свойства в
неизгорена форма.
(2) В производството на течностите, съдържащи никотин, се използват само съставки
с висока степен на чистота. Наличието на
вещества, различни от посочените в списъка
по чл. 43а, ал. 3, т. 3, е допустимо само под
формата на остатъчни количества, които е
технически невъзможно да бъдат избегнати.
(3) С изключение на никотина, в течностите, съдържащи никотин, се използват само
съставки, които не представляват опасност за
здравето на човека в нагрят или ненагрят вид.
Чл. 43е. Електронните цигари, които се
пускат на пазара, трябва да подават никотин
в еднакви дози при нормални условия на
употреба.
Чл. 43ж. Електронните цигари и контейнерите за многократно пълнене, които се пускат
на пазара, трябва да са устойчиви на повреда
от деца, да не могат да се фалшифицират,
да са защитени от счупване и течове и да
имат механизъм, който осигурява пълнене
без течове.
Чл. 43з. (1) В потребителската опаковка
на електронните цигари и/или контейнерите за многократно пълнене се включва
листовка със:
1. инструкция за употреба и съхранение
на изделието, като се посочва, че изделието
не се препоръчва за употреба от млади хора
и непушачи;
2. противопоказания;
3. предупреждения за определени рискови
групи;
4. възможни странични ефекти;
5. предупреждения за опасността от пристрастяване и токсичност;
6. данните за производителя и/или вносителя, както и юридическото или физическото лице за контакт на територията на
Европейския съюз.
(2) Потребителската опаковка и всяка
външна опаковка на електронните цигари
и на контейнерите за многократно пълнене
трябва да съдържа:
1. списък на всички съставки в изделието
в низходящ ред съобразно тяхното тегло;
2. указание за никотиновото съдържание
на изделието и поеманото количество никотин на доза;
3. партиден номер;
4. препоръка за съхраняване на изделието
далеч от деца;
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5. информация за съдържанието на никотин и овкусители.
(3) Потребителската опаковка и всяка
външна опаковка на електронните цигари и
на контейнерите за многократно пълнене не
трябва да включва елементи или отличителни
обозначения, които:
1. рекламират съответното изделие или
насърчават неговата употреба, като въвеждат
в заблуждение относно характеристиките му,
здравните последици, опасностите, които
представлява, или емисиите му;
2. въвеж дат в заблу ж дение, че дадено
изделие е по-малко вредно от други или
че води до намаляване на последиците от
някои вредни компоненти на дима, или че
подобрява жизнеността и енергичността, че
има лечебни, подмладяващи, природни или
органични свойства или носи други ползи за
здравето или начина на живот;
3. се отнасят до вкус, мирис или други
добавки или тяхната липса;
4. наподобяват хранителен или козметичен продукт;
5. въвеждат в заблуждение, че определено
изделие има подобрена биоразградимост или
други екологични предимства.
(4) Върху потребителската опаковка и върху всяка външна опаковка на електронните
цигари и на контейнерите за многократно
пълнене се поставя здравно предупреждение:
„Това изделие съдържа никотин, който води
до силно пристрастяване. Не се препоръчва
за употреба от непушачи“.
(5) За здравното предупреждение се прилага чл. 35л, ал. 2.“
§ 19. Член 46 се изменя така:
„Чл. 46. (1) Който съхранява, предлага или
продава в търговски складове или обекти тютюневи и/или свързани с тях изделия или нови
тютюневи изделия в нарушение на чл. 26а, 26в,
29, чл. 30, ал. 2, т. 1 – 8 и т. 10 – 18, чл. 31,
31а, чл. 35а, ал. 1 – 4, чл. 35е – 35с, чл. 35т,
ал. 1 – 4 и ал. 9 и чл. 35у, се наказва с глоба
от 1000 до 3000 лв., съответно му се налага
имуществена санкция от 2000 до 5000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е от 2000 до 5000 лв., а имуществената
санкция – от 4000 до 8000 лв.“
§ 20. Създава се чл. 46а:
„Чл. 46а. В случаите, когато се установи
съх ранение, п ред ла га не и ли п рода жба в
търговски складове или обекти на тютюневи
изделия в нарушение на чл. 30, ал. 2, т. 9,
Комисията за защита на потребителите уведомява и изпраща заверено копие на протокола с установените факти и обстоятелства
на Агенция „Митници“, която установява и
налага административно наказание по реда
на Закона за акцизите и данъчните складове.“
§ 21. Член 49 се изменя така:
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„Чл. 49. Който наруши разпоредбите на
чл. 32, се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв.,
съответно му се налага имуществена санкция
от 2000 до 5000 лв.“
§ 22. В чл. 50 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) При повторно нарушение по ал. 1 или
неизпълнение на предписанията по чл. 52а,
ал. 6 глобата е от 50 000 до 100 000 лв., а
и м у щес т вената са н к ц и я – о т 10 0 0 0 0 до
150 000 лв.“
§ 23. В чл. 51а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „чл. 35в, ал. 2 и чл. 35г“
се заменят с „чл. 35б, ал. 1 – 5 и чл. 35в,
ал. 1 – 4“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) В случаите на нарушение по ал. 1
Институтът по тютюна и тютюневите изделия
уведомява Министерството на земеделието и
храните и изпраща заверено копие на протокола с установените факти и обстоятелства.“
§ 24. Създават се чл. 51б, 51в и 51г:
„Чл. 51б. (1) Който съхранява, предлага
или продава електронни цигари и/или контейнери за многократно пълнене в нарушение на чл. 43а, ал. 1, 2 и 6, чл. 43б, ал. 1 и
чл. 43в – 43з, се наказва с глоба от 1000 до
3000 лв., съответно му се налага имуществена
санкция от 2000 до 5000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е от 2000 до 5000 лв., а имуществената
санкция – от 4000 до 8000 лв.
Чл. 51в. Лице, което наруши чл. 35б, ал. 8,
ако не подлежи на по-тежко наказание, се
наказва с глоба от 100 до 1000 лв.
Чл. 51г. В случай на установяване на нарушение или при съмнение за нарушение на
закона при осъществяване на дейността си
митническите органи незабавно уведомяват
съответния орган по чл. 52, ал. 1.“
§ 25. Член 52 се изменя така:
„Чл. 52. (1) Нарушенията по закона се
установяват с актове, съставени от:
1. оправомощени от директора на Агенция
„Митници“ длъжностни лица – за нарушения
по чл. 46 относно чл. 32, 35п – 35с, чл. 35т,
ал. 1 – 4 и ал. 9 и чл. 35у, и по чл. 49;
2. оправомощени от министъра на земеделието и храните длъжностни лица – за
нарушения по чл. 51а;
3. директорите на областните дирекции
„Земеделие“ или оправомощени от тях длъжностни лица – за нарушения по чл. 44а и 44б;
4. оправомощени от министъра на икономиката длъжностни лица – за нарушения по
чл. 46 относно чл. 26а, ал. 1 и 2, чл. 26в и
чл. 51б относно чл. 43а, ал. 1, 2 и 6, чл. 43б,
ал. 1 и чл. 43з;
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5. оправомощени от председателя на Комисията за защита на потребителите длъжностни
лица – за нарушения по чл. 46 относно чл. 29,
чл. 30, ал. 2, т. 1 – 8 и т. 10 – 18, чл. 31, 31а,
35, чл. 35а, ал. 1 – 4, чл. 35е – 35о, по чл. 50
и чл. 51б относно чл. 43в – 43з.
(2) Наказателните постановления се издават от:
1. д и р ек т ора на А г ен ц и я „М и т н и ц и“
или от оправомощено от него длъжностно
лице – по ал. 1, т. 1;
2. министъра на земеделието и храните
или от оправомощено от него длъжностно
лице – по ал. 1, т. 2 и 3;
3. министъра на икономиката или от оправомощено от него длъжностно лице – по
ал. 1, т. 4;
4. председателя на Комисията за защита
на потребителите или от оправомощено от
него длъжностно лице – по ал. 1, т. 5.“
§ 26. Член 52а се изменя така:
„Чл. 52а. (1) Контролът за съответствие с
изискванията по чл. 26а, ал. 1 и 2, чл. 26в, 29,
чл. 30, ал. 2, т. 1 – 8 и т. 10 – 18, чл. 31, 31а,
35, чл. 35а, ал. 1 – 3, чл. 35е – 35о, чл. 43а,
ал. 1 и чл. 43в – 43з се извършва от Комисията за защита на потребителите.
(2) Когато в резултат на проверките по
ал. 1 се установи несъответствие с изискванията по чл. 30, ал. 2, т. 17 и 18, чл. 35а, ал. 1,
чл. 43д, 43е и 43ж, разходите за проверката
са за сметка на проверявания. Когато не се
установи несъответствие, разходите за проверката са за сметка на Комисията за защита
на потребителите.
(3) В случаите, когато на пазара се предлагат тютюневи издели я, нови тютюневи
изделия, електронни цигари и контейнери за
многократно пълнене, които не отговарят на
изискванията на чл. 26а, ал. 1 и 2, чл. 26в,
чл. 35а, ал. 1 – 3, чл. 35е – 35у, чл. 43д – 43з,
контролните органи издават заповед със задължителни предписания към производителите, вносителите и търговците за изтегляне
на изделията от пазара.
(4) В случаите, когато производителите,
вносителите и търговците не спазят заповед
та, контролният орган изземва и унищожава
тези изделия.
(5) В случаите на нарушение на чл. 26а,
ал. 1 и 2, чл. 26в, чл. 43а, ал. 1 и 2, чл. 43в,
43г Комисията за защита на потребителите
уведомява Министерството на икономиката
и изпраща заверено копие на протокола с
установените факти и обстоятелства.
(6) Когато в резултат на проверките по ал. 1
се установи несъответствие с изискванията
на чл. 35, председателят на Комисията за
защита на потребителите или оправомощено
от него длъжностно лице издава заповед със
задължителни предписания за отстраняване
на нарушението в определен срок.
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(7) В случаите, когато електронни цигари и
контейнери за многократно пълнене отговарят
на изискванията на закона, но Комисията за
защита на потребителите има основателни
причини да смята, че това изделие може да
представлява сериозен риск за човешкото
здраве, тя може да приложи мерките по ал. 3.
(8) Комисията за защита на потребителите
уведомява Европейската комисия, компетентните органи на държавите – членки на
Европейския съюз, и Министерството на
икономиката за предприетите мерки по ал. 6
и основанията за тяхното предприемане.“
§ 27. В допълнителната разпоредба се
правят следните изменения и допълнения:
1. Наименованието „Допълнителна разпоредба“ се изменя така: „Допълнителни
разпоредби“.
2. В § 1:
а) в т. 1 се създава изречение трето: „Тютюн“ са и тютюневи листа и други естествени
преработени или непреработени части на
тютюневото растение, включително раздут
и възстановен тютюн.“;
б) създават се нови т. 5, 6, 7, 8 и 8а:
„5. „Тютюневи издели я за п у шене“ са
тютюневи изделия, различни от бездимните
тютюневи изделия.
6. „Тютюн за водна лула“ е тютюнево изделие за пушене, което може да се консумира
чрез водна лула. Ако изделието може да се
използва както за консумация чрез водна
лула, така и за ръчно свиване на цигари, то се
смята за тютюн за ръчно свиване на цигари.
7. „Ново тютюнево изделие“ е тютюнево
изделие, което:
а) не попа да в обх вата на т. 4а – 4д,
4ж – 4и и т. 6;
б) е пуснато на пазара след 19 май 2014 г.
8. „Изделия, свързани с тютюневите изделия“ са електронните цигари, контейнерите
за многократно пълнене и течностите, съдържащи никотин.
8а. „Тютюневи изделия, различни от цигари
и тютюн за ръчно свиване на цигари“ са изделия, които попадат в обхвата на т. 4б – 4г,
4е – 4и, т. 6 и 7.“;
в) досегашната т. 5 става т. 9 и се изменя
така:
„9. „Съставка“ е тютюн, добавка, както
и всички вещества или елементи, които се
съдържат в завършеното тютюнево или свързано с него изделие, включително хартията,
филтрите, мастилата, капсулите и лепилата.“;
г) досегашната т. 6 става т. 10 и в нея думите „тютюневия дим“ се заменят с „дима“;
д) досегашната т. 7 става т. 11;
е) създават се нови т. 12, 13, 14 и 15 и
т. 16, 17 и 18:
„12. „Емисии“ са вещества, които се отделят при употреба по предназначение на
тютюнево изделие и/или свързано с него

БРОЙ 28

ДЪРЖАВЕН

изделие, като например веществата в дима
или веществата, отделяни при използването
на бездимните тютюневи изделия.
13. „Добавка“ е вещество, различно от
тютюн, добавено в тютюневото изделие, към
неговата потребителска опаковка или към
всяка външна опаковка.
14. „Овкусител“ е добавка, която придава
мирис и/или вкус.
15. „Характерни вкусово-ароматни качества“ са ясно уловим мирис или вкус, различен
от този на тютюна и получен от добавка или
комбинация от добавки, включително, но
без да се ограничават до плод, подправка,
билка, алкохол, захарно изделие, ментол или
ванилия, който се усеща преди или по време
на употребата на тютюневото изделие.
16. „Максимално равнище на емисиите“
е максималното съдържание или емисии на
дадено вещество в тютюнево изделие, включително равно на нула, измерено в милиграми.
17. „Опасност от пристрастяване“ е фармакологичният потенциал на дадено вещество
да доведе до пристрастяване – състояние,
което засяга способността на човека да контролира поведението си, като обикновено
създава усещане за удовлетвореност или за
облекчаване на симптомите на абстиненция,
или и двете.
18. „Токсичност“ е степента, в която дадено вещество може да окаже неблагоприятно
въ здейс т вие върх у човеш к и я орга н изъм,
включително последиците, проявяващи се
след време, обикновено при многократна
или продължителна употреба или излагане
на въздействието на съответното вещество.“;
ж) досегашната т. 8 става т. 19 и се изменя така:
„19. „Пот реби телска опаковка“ е наймалката самостоятелна опаковка от дадено
тютюнево изделие и/или свързано с него
изделие, която се пуска на пазара.“;
з) досегашната т. 8а става т. 20 и се изменя така:
„20. „Потребителска опаковка за ръчно
свити пури“ е най-малката самостоятелна
опа ковка, коя т о п роизвод и т ел, вноси т ел
или търговец на едро доставя на търговци
на д ребно, п ри т еж а ва щ и ра зрешен ие за
търговия с тютюневи изделия. В случаите,
когато потребителската опаковка на ръчно
свити пури от лимитирани издания дава добавена стойност в резултат на специалната
си изработка или стойността на вложения
в нея материал, тогава за потребителска
опаковка се приема външната опаковка на
конкретното изделие.“;
и) създават се т. 21 – 31:
„21. „Лимитирано издание“ по т. 20 е продукт, който се произвежда в ограничено или
в определено количество за конкретен период
от време и е предназначен изключително за
колекционери.
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22. „Външна опаковка“ е всяка опаковка,
в която тютюневите и свързаните с тях изделия се пускат на пазара и която включва
една потребителска опаковка или съвкупност
от потребителски опаковки. Прозрачните
опаковки не се смятат за външни опаковки.
23. „Калъф“ е потребителска опаковка на
тютюна за ръчно свиване на цигари във вид
на правоъгълен джоб с капаче, което покрива
отвора, или на пакет в изправено положение.
2 4. „Зд ра вно п ред у п реж ден ие“ е п ред у п реж ден ие о т носно небла г оп ри я т н и т е
последици за човешкото здраве или други
нежелани последици от употребата на тютюнево изделие, което вк лючва текстовите
преду преж дени я, комбинираните здравни
предупреж дения, общите предупреж дения
и информационните съобщения, съгласно
чл. 35з, ал. 1, чл. 35к, ал. 1, чл. 35л, ал. 1,
чл. 35м, ал. 1 и чл. 43з, ал. 4 и приложение
№ 3а.
25. „Комбинирано здравно предупреждение“ е здравно предупреждение, което се състои от съчетание на текстово предупреждение
по приложение № 3а и съответна снимка от
галерията с изображения по приложение № 3б.
26. „Потребител“ е физическо лице, което
действа за цели извън своята търговска или
професионална дейност.
27. „Производител на тютюневи и/или
свързани с тях изделия“ е физическо или
юридическо лице, което произвежда изделие
или възлага неговото създаване или производство и което предлага това изделие на пазара
под своето име или своята търговска марка.
28. „Внос на тютюневи или свързани с тях
изделия“ е въвеждането на територията на
Европейския съюз на тютюневи и/или свързани с тях изделия освен когато тези изделия
са поставени под митническа процедура или
режим с отложено плащане при въвеждането
им на територията на Европейския съюз,
както и освобождаването им от митническа
процедура или режим с отложено плащане.
29. „Вносител на тютюневи или свързани
с тях изделия“ е собственикът или лицето,
което притежава правото да се разпорежда
с тютюневи или свързани с тях изделия,
които са били въведени на територията на
Европейския съюз.
30. „Пускане на пазара“ е представяне,
предоставяне или предлагане на тютюневи и
свързани с тях изделия, независимо къде са
произведени, на потребителите в Република
България срещу заплащане или безплатно,
включително чрез продажба от разстояние,
трансгранични продажби от разстояние, както
и продажби чрез използване на услугите на
информационното общество.
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31. „Търг овск и обек т за п рода жба на
дребно“ е търговски обект по смисъла на
чл. 90б, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове, в който се пускат на пазара
тютюневи изделия.“;
к) досегашната т. 9 става т. 32;
л) досегашната т. 10 става т. 33 и накрая
се добавя „и/или свързано с него изделие“;
м) досегашната т. 11 става т. 34 и накрая
се добавя „и/или свързано с него изделие“;
н) досегашните т. 12, 13 и 14 стават съответно т. 35, 36 и 37;
о) създават се т. 38 – 45:
„38. „Икономически оператор“ е производител, вносител и дистрибутор на тютюневи
и/или свързани с тях изделия или упълномощен негов представител, както и всеки
търговец по смисъла на Търговския закон,
извършващ търговия на едро на тютюневи
и/или свързани с тях изделия.
39. „Електронна цигара“ е изделие, което
може да се използва за консумация на съдържащи никотин пари чрез мундщук, или
компонент на това изделие, включително
патрон и резервоар, и устройството без патрон или резервоар. Електронните цигари
могат да бъдат за еднократна употреба или
за многократна употреба чрез контейнер за
многократно пълнене и резервоар, или да
бъдат презареждани чрез патрони за еднократна употреба.
40. „Контейнер за многократно пълнене“
е съд с течност, съдържаща никотин, който
може да се използва за презареж дане на
електронна цигара.
41. „Системно нарушение“ е извършване
на три или повече нарушения от един и същи
вид в продължение на двегодишен период, за
които на лицето са наложени административни наказания с влезли в сила наказателни
постановления.
42. „Изменено тютюнево изделие“ е изделие, чийто състав е променен по начин,
който засяга информацията, предоставена
по чл. 35б, ал. 1, т. 1 – 3.
43. „Нормални условия за употреба“ е
използването на изделието в съответствие с
информацията, предоставена в инструкцията
за употреба и съхранение на изделието.
44. „Нормални или разумно предвидими
условия“ са употребата на изделието по начин,
който е посочен в инструкцията за употреба
и съхранение на изделието и който може да е
резултат от предвидимо човешко поведение.
45. „Трансгранична продажба от разстояние“ е продажба от разстояние на потребители, които в момента на поръчване на
тютюнево или свързано с него изделие се
намират в Република България и поръчват
от търговски обект за продажба на дребно,
който е установен в друга държава – членка
на Европейския съюз, или трета държава;

ВЕСТНИК

БРОЙ 28

търговският обект за продажба на дребно се
смята за установен в държава – членка на
Европейския съюз:
а) в случай на физическо лице – ако мястото му на стопанска дейност е в същата
държава членка;
б) в останалите случаи – ако има седалище
и адрес на управление, централно управление
или място на стопанска дейност, включително
клон, представителство или друга стопанска
единица, в същата държава членка.“
3. Създава се § 1а:
„§ 1а. Този закон въвежда изискванията на:
1. Директива 2014/40/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за
сближаване на законовите, подзаконовите и
административните разпоредби на държавите
членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани
с тях изделия и за отмяна на Директива
2001/37/ЕО;
2. Делегирана директива 2014/109/ЕС на
Комисията от 10 октомври 2014 г. за изменение
на приложение II към Директива 2014/40/ЕС
на Европейския парламент и на Съвета чрез
установяване на галерия от предупреждения
под формата на изображения, които да се
използват за тютюневите изделия (ОВ, L
360/22 от 17 декември 2014 г.).“
§ 28. Създава се приложение № 3а към
чл. 35к, ал. 2, т. 1:
„Приложение № 3а
към чл. 35к, ал. 2, т. 1
Списък на текстовите предупреждения
1. Тютюнопушенето причинява 9 от всеки
10 случая на рак на белите дробове
2. Тютюнопушенето причинява рак на устната
кухина и гърлото
3. Тю т юноп у шене т о у вреж да бел и т е Ви
дробове
4. Тютюнопу шенето причин ява сърдечни
удари
5. Тю т юноп у шенет о п ри ч и н я ва мозъч н и
удари и увреждания
6. Тютюнопушенето запушва артериите Ви
7. Тю т юноп у шене т о у вел и ча ва риск а о т
ослепяване
8. Тютюнопушенето уврежда зъбите и венците Ви
9. Тютюнопушенето може да убие Вашето
неродено дете
10. С тютюневия дим вредите на децата,
семейството и приятелите си
11. Децата на пушачите е по-вероятно също
да станат пушачи
12. Откажете тютюнопушенето – останете
живи заради близките си
13. Тютюнопушенето намалява репродуктивните способности
14. Тютюнопушенето увеличава риска от
импотентност.“

§ 29. Създава се приложение № 3б към
чл. 35к, ал. 2, т. 1:
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§ 30. Създава се приложение № 3в към
чл. 35к, ал. 7:
„Приложение № 3в
към чл. 35к, ал. 7
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ата _____________________
_____________________________________________
_____________________________________________
(собствено, бащино и фамилно име)
с ЕГН _________  , лична карта № ____________ ,
издадена на _______ от МВР гр. _____________ ,
с постоянен адрес: ______________________________

___________________________________________________

в качеството си на ___________________________
_____________________________________________
на ________ със седалище и адрес на управление – гр. _ ____________ , вписано в Търговския
регистър с ЕИК _________, тел.: _____________ ,
факс: ____________ и адрес за кореспонденция:
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:
1. Се задължавам да използвам предоставените ми от Министерството на икономиката с
приложен към настоящата декларация протокол
технически спецификации за оформлението,
дизайна и формата на комбинираните здравни
предупреждения за тютюневи изделия за пушене,
приети с Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1842
на Комисията от 9 октомври 2015 г. относно
техническите спецификации за оформлението,
дизайна и формата на комбинираните здравни
п ред у п реж дени я за т ю т юневи те издели я за
пушене (ОВ, L 267/5 от 14 октомври 2015 г.),
наричано по-нататък „Решение за изпълнение
(ЕС) 2015/1842“, единствено с цел изготвяне на
потребителски и външни опаковки на тютюневите изделия за пушене.
2. Се задължавам да не използвам и да не разпространявам по никакъв начин предоставените
ми технически спецификации за оформлението,
дизайна и формата на комбинираните здравни
предупреждения, освен за целите по т. 1.
3. Се задължавам при подготовката за отпечатване на потребителските и външните опаковки на тютюневите изделия за пушене в частта
на техническата спецификация, определена за
информация за преустановяване на употребата
на тютюневи изделия, да добавя следния текст:
„Помощ за отказ от тютюнопушене: 0700 10 323“,
при спазване изискванията на Решение за изпълнение на (ЕС) 2015/1842.
Известна ми е отговорността по чл. 172а, 172б
и 313 от Наказателния кодекс.

____________ г.

ПОДПИС: ______________ “
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 31. (1) Когато бандеролът е закрепен на
горния ъгъл на картонената потребителска
опаковка, комбинираното здравно предупреждение по чл. 35к, ал. 1, което трябва
да се разположи върху задната повърхност
на опаковката, може до 20 май 2019 г. да се
поставя точно под бандерола.
(2) Когато потребителската опаковка е направена от мек материал, за бандерола може
до 20 май 2019 г. да се запази правоъгълна
площ с височина не по-голяма от 13 мм
между горния ръб на опаковката и началото
на комбинираните здравни предупреждения.
§ 32. За електронните цигари и контейнерите за многократно пълнене, които са
произведени или пуснати на пазара до 20 май
2016 г., производителите, вносителите и лицата, които въвеждат на територията на страната
от друга държава – членка на Европейския
съюз, електронни цигари и контейнери за
многократно пълнене, подават уведомление
до 20 ноември 2016 г. при условията и по
реда на чл. 43а, ал. 1 – 4.
§ 33. Т ю т юневи т е и з де л и я , кои т о не
отговарят на изискванията на този закон,
етикетирани са в съответствие с Наредбата
за изискванията за етикетиране, обозначаване и оформление на тютюневите изделия
и за определяне на стандарти за извършване
оценка на съответствието на съдържанието
на катран, никотин и въглероден оксид в
тютюневите издели я (обн., ДВ, бр. 69 от
2004 г.; изм., бр. 2 от 2005 г., бр. 92 от 2013 г.
и бр. 22 от 2015 г.) и са произведени или
допуснати за свободно обращение до 20 май
2016 г., може да продължат да се пускат на
пазара до изчерпване на количествата, но
не по-късно от 20 май 2017 г.
§ 34. Електронните цигари или контейнери
за многократно пълнене, които не отговарят
на изискванията на този закон и са произведени или допуснати за свободно обращение
до 20 ноември 2016 г., може да продължат
да се пускат на пазара до изчерпване на количествата, но не по-късно от 20 май 2017 г.
§ 35. Член 30, ал. 2, т. 18 се прилага за
тютюневите изделия с характерни вкусовоароматни качества, считано от 20 май 2020 г.,
ако се установи, че в целия Европейски съюз
обемът на продажбите на тютюневите изделия
с характерни вкусово-ароматни качества се
равнява на три или повече от три на сто за
дадена продуктова категория.
§ 36. (1) Производителите, вносителите
и лицата, които въвеждат на територията
на страната от друга държава – членка на
Европейския съюз, тютюневи изделия, предоставят до 20 ноември 2016 г. информацията
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по чл. 35б, ал. 1 за тютюневите изделия,
пуснати на пазара до 20 май 2016 г.
(2) Производителите, вносителите и лицата, които въвеждат на територията на страната
от друга държава – членка на Европейския
съюз, нови тютюневи изделия, електронни
ц и гари и л и кон т ей нери за м ног ок рат но
пълнене, уведомяват до 20 ноември 2016 г.
Министерството на икономиката за новите
тютюневи изделия, електронните цигари или
контейнери за многократно пълнене, които
са пуснати на пазара до 20 ноември 2016 г.
Уведомяването се извършва при условията
и по реда на чл. 26а и чл. 43а, ал. 1 – 4.
§ 37. В 6-месечен срок от влизането в
сила на този закон Министерският съвет
привежда в съответствие с него подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
§ 38. В Закона за посевния и посадъчния материал (обн., ДВ, бр. 20 от 2003 г.;
изм., бр. 27 от 2005 г., бр. 30 и 97 от 2006 г.,
бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 25 и 41 от 2010 г.
и бр. 8 и 39 от 2011 г.) в чл. 1, ал. 2 думите
„и тютюневите“ се заменят с „тютюневите
и свързаните с тях“.
§ 39. В Закона за храните (обн., ДВ, бр. 90
от 1999 г., изм., бр. 102 от 2003 г., бр. 70 от
2004 г., бр. 87, 99 и 105 от 2005 г., бр. 30, 31,
34, 51, 55, 80 и 96 от 2006 г., бр. 31, 51 и 53 от
2007 г., бр. 36 и 69 от 2008 г., бр. 23, 41, 74,
82 и 93 от 2009 г., бр. 23, 25, 59, 80 и 98 от
2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 54 и 77 от 2012 г.,
бр. 68 от 2013 г., бр. 26 от 2014 г., бр. 14 и
56 от 2015 г.) в чл. 2, ал. 3, т. 6 думите „тютюна и тютюневите“ се заменят с „тютюна,
тютюневите и свързаните с тях“.
§ 40. Законът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“, с
изключение на:
1. параграф 5, § 7 относно чл. 30, ал. 2,
т. 12 и т. 15 – 18, § 8 относно чл. 31а, § 9
относно чл. 32, ал. 2, § 10 – 16 и § 17 относно
чл. 35е – 35о, § 18, § 19, § 21 – 26 и § 28 – 36,
които влизат в сила от 20 май 2016 г.;
2. параграф 17 относно чл. 35п – 35у, които
влизат в сила от:
а) 20 май 2019 г. – за производството и
продажбата на цигари и тютюн за ръчно
свиване на цигари;
б) 20 май 2024 г. – за производството и
продажбата на тютюневи изделия, различни от цигари и тютюн за ръчно свиване на
цигари.
Законът е приет от 43-то Народно съб
рание на 24 март 2016 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
2400
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УКАЗ № 93
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 съдебната власт, приет от ХLIIІ Народно
събрание на 31 март 2016 г.
Издаден в София на 6 април 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
съдебната власт (обн., ДВ, бр. 64 от 2007 г.;
изм., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 25, 33, 42, 102
и 103 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г., бр. 1, 23,
32, 45, 81 и 82 от 2011 г.; Решение № 10 на
Конституционния съд от 2011 г. – бр. 93 от
2011 г.; изм., бр. 20, 50 и 81 от 2012 г., бр. 15,
17, 30, 52, 66, 70 и 71 от 2013 г., бр. 19, 21, 53,
98 и 107 от 2014 г. и бр. 14 от 2015 г.)
§ 1. Създава се чл. 1a:
„Чл. 1а. (1) Съдебната власт е държавна
власт, която защитава правата и законните
интереси на гражданите, юридическите лица
и държавата.
(2) Съдебната власт е независима.
(3) Правосъдието се осъществява в името
на народа.“
§ 2. Член 16 се изменя така:
„Чл. 16. (1) Висшият съдебен съвет представлява съдебната власт, осигурява и отстоява
независимостта є, определя състава и организацията на работата на съдилищата, прокуратурите и следствените органи и обезпечава
финансово и технически тяхната дейност, без
да се намесва в нейното осъществяване.
(2) Висшият съдебен съвет е постоянно
действащ орган, юридическо лице със седалище София. Той се представлява от един от
изборните му членове, определен с решение
на пленума на Висшия съдебен съвет.
(3) Народното събрание избира единадесет
членове на Висшия съдебен съвет, от които
шестима – за съдийската колегия, и петима – за прокурорската колегия. Изборът по
колегии се извършва между съдии, прокурори,
следователи, хабилитирани учени по правни
науки, адвокати и други юристи с високи
професионални и нравствени качества, съобразно тяхната професионална квалификация
и насоченост.
(4) Съдиите избират от своя състав шестима
членове на Висшия съдебен съвет за съдийската колегия. Прокурорите избират от своя
състав четирима членове на Висшия съдебен
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съвет за прокурорската колегия. Следователите
избират от своя състав един член на Висшия
съдебен съвет за прокурорската колегия.
(5) Висшият съдебен съвет има кръгъл
печат с изображение на герба на Република
България и с изписани думите „Република
България. Висш съдебен съвет“.“
§ 3. В чл. 17 ал. 2 и 3 се отменят.
§ 4. В чл. 18, ал. 1, т. 2 след думите „заема
длъжност в“ се добавя „други“.
§ 5. В чл. 19 ал. 3 и 4 се изменят така:
„(3) Предложенията за членове на Висшия
съдебен съвет, избирани от Народното събрание, се правят от народните представители
по колегии не по-късно от два месеца преди
произвеждането на избора пред комисията по
ал. 2. Към предложенията се прилагат:
1. подробни писмени мотиви за професионалните и нравствените качества на кандидатите, включително и изразени становища
от професионални, академични и други организации;
2. документи за завършено висше образование по специалността „Право“, документи,
свързани с изискванията за несъвместимост,
както и документи за юридическия стаж и
кариерното развитие на кандидата.
(4) Предложенията се правят, след като се
вземе писменото съгласие на всеки кандидат.“
§ 6. В чл. 19а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 изречения второ и трето се изменят така: „В същия срок кандидатите за
членове на Висшия съдебен съвет представят декларация за имотното си състояние и
произхода на средствата за придобиването на
имуществото си, както и декларация за наличие на частен интерес по смисъла на чл. 2
от Закона за предотвратяване и установяване
на конфликт на интереси по образец, предложен от комисията и от пленума на Висшия
съдебен съвет и утвърден от министъра на
правосъдието. Всички концепции и декларации се публикуват в срок до три работни дни
от изтичане на срока по изречение първо на
интернет страницата на Народното събрание.“
2. В ал. 3 изречение пето се изменя така:
„С оглед на постъпилите становища по ал. 2
членовете на комисията могат да изискат и
допълнителни документи, които кандидатите
трябва да представят.“
3. В ал. 4 в основния текст:
а) в изречение първо след думата „изготвя“
се добавя „подробен и мотивиран“;
б) в изречение второ след думата „съдържа“ се добавя „становище за представянето
на кандидата, изготвено след изслушването
му пред комисията, и“.
§ 7. В чл. 19б накрая се добавя „с мнозинство две трети от народните представители“.
§ 8. Член 20 се изменя така:
„Чл. 20. (1) Органите на съдебната власт
избират членове на Висшия съдебен съвет
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по колегии не по-късно от един месец преди
изтичането на мандата на изборните членове.
(2) Членовете на Висшия съдебен съвет от
квотата на съдебната власт се избират пряко
чрез тайно гласуване съответно от съдиите,
от прокурорите и от следователите по реда
на раздел I„а“.“
§ 9. Членове 21, 21а, 21б, 22, 22а, 23, 24, 25
и 26 се отменят.
§ 10. В чл. 27 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В случаите по чл. 130, ал. 8, т. 1 от
Конституцията на Република България пленумът на Висшия съдебен съвет обявява подадената оставка на изборен член на първото
си заседание след депозирането є.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Производството за предсрочно прекратяване на мандата на основанията по чл. 130,
ал. 8, т. 2 – 4 от Конституцията на Република
България или при установяване на несъвместимост на изборен член на Висшия съдебен
съвет се открива по искане на най-малко
петима от членовете на пленума на Висшия
съдебен съвет или на съответната колегия.“
3. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Процедурата за предсрочно освобождаване на основанията по чл. 130, ал. 8, т. 2 – 4
от Конституцията на Република България или
при установяване на несъвместимост на изборен член на Висшия съдебен съвет, избран
от съдиите, прокурорите или следователите,
може да започне по искане съответно на една
пета от действащите съдии, прокурори или
следователи.“
4. Създава се ал. 7:
„(7) Решението на пленума на Висшия
съдебен съвет за предсрочно прекратяване
на мандата на негов член се постановява в
едномесечен срок от постъпването на искането
по ал. 4, 5 или 6 и се приема с мнозинство,
не по-малко от седемнадесет гласа.“
§ 11. Член 29 се изменя така:
„Чл. 29. (1) Изборните членове на Висшия
съдебен съвет не получават възнаграждение
за работата си в комисии към съвета.
(2) За изборните членове на Висшия съдебен
съвет се прилагат разпоредбите на чл. 218,
ал. 1, чл. 219, чл. 221, чл. 224 и чл. 330.“
§ 12. В глава втора се създава раздел I„a“
с чл. 29а – 29р:
„Раздел I„а“
Пряк избор на членове на Висшия съдебен
съвет от съдиите, прокурорите и следователите
Чл. 29а. (1) Общото събрание на съдиите
за избор на членове на Висшия съдебен съвет се свиква съвместно от председателя на
Върховния касационен съд и от председателя
на Върховния административен съд.
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(2) Общото събрание на прокурорите за
избор на членове на Висшия съдебен съвет
се свиква от главния прокурор.
(3) Общото събрание на следователите за
избор на членове на Висшия съдебен съвет
се свиква от главния прокурор.
(4) В поканата за свикване на общите събрания се посочват датата, мястото и часът
на провеждането им.
(5) Общите събрания се свикват не по-рано
от осем месеца и не по-късно от шест месеца
преди изтичане на мандата на Висшия съдебен
съвет или в 7-дневен срок от предсрочното
освобождаване на изборен член на Висшия
съдебен съвет. Когато събранията не се свикат
от лицата по ал. 1, 2 или 3 в 7-дневен срок от
изтичане на срока, министърът на правосъдието свиква общо събрание и определя датата,
мястото и часа на неговото провеждане.
(6) Свикването на общите събрания се
обнародва в „Държавен вестник“ и се публикува на интернет страницата на Висшия
съдебен съвет.
Чл. 29б. (1) Пленумът на Висшия съдебен
съвет по предложение на съответните колегии
и след обсъждане с органите на съдебната
власт приема правила за произвеждането на
избори на членове на Висшия съдебен съвет
от съдиите, прокурорите и следователите,
които се публикуват на интернет страницата
на Висшия съдебен съвет и се прилагат за
всички избори.
(2) Пленумът на Висшия съдебен съвет
утвърждава образец на изборните протоколи
и техническия образец на бюлетините не покъсно от тридесет дни преди изборния ден.
(3) Бюлетините са бели, изработени от
плътна непрозрачна хартия, която не позволява да се разкрива тайната на гласуването.
Чл. 29в. (1) Предложения за изборни членове на Висшия съдебен съвет от съдиите,
прокурорите и следователите могат да се
правят съответно от всеки съдия, прокурор
или следовател не по-късно от два месеца
преди произвеждането на избора.
(2) Предложенията се правят писмено и се
мотивират с оглед на личните, професионалните и нравствените качества на кандидата.
Към предложението се прилага писменото
съгласие на кандидата по чл. 19, ал. 4.
(3) Предложенията с мотивите към тях и
имената на предложителите се обявяват на
интернет страницата на Висшия съдебен съвет
в срок до три дни от постъпването им.
(4) В 14-дневен срок от обявяването на предложенията кандидатите представят в писмена
форма подробна автобиография, мотивите си
и концепция за дейността на Висшия съдебен
съвет, както и документи за съответствие с
изискванията на закона. В същия срок кандидатите представят декларация, свързана
с несъвместимостта или за обстоятелства,
които могат да доведат до частен интерес по
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смисъла на чл. 2 от Закона за предотвратяване
и установяване на конфликт на интереси при
вземане на решения, за имотното си състояние
и произхода на средствата за придобиването
на имуществото си по чл. 19а, ал. 1.
(5) Документите по ал. 4 се публикуват в
срок до три дни от представянето им на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
Чл. 29г. (1) За всяко постъпило предложение
съответната колегия на Висшия съдебен съвет
изисква от Инспектората към Висшия съдебен
съвет подробни справки за всички проверки.
(2) В 14-дневен срок от обявяването на
всяко предложение по реда на чл. 29в, ал. 3
съответната колегия на Висшия съдебен съвет
публикува на интернет страницата си документите по ал. 1 и документите на всеки кандидат
от кадровото му дело по чл. 30а, ал. 2.
(3) Съдийската колегия на Висшия съдебен
съвет се произнася по допустимостта на всяко
предложение по отношение на изискуемите
образование, юридически стаж и представянето на предвидените документи относно
кандидатите съдии за членове на Висшия
съдебен съвет, а прокурорската колегия – относно кандидатите прокурори и следователи,
в срок до седем дни след изтичане на срока
по ал. 2. Решенията се обявяват незабавно на
интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
(4) Решенията по допустимостта на предложенията може да се обжалват в тридневен
срок от обявяването им по реда на ал. 3 чрез
съответната колегия на Висшия съдебен съвет
пред състав, състоящ се от трима съдии от
Върховния касационен съд и двама съдии от
Върховния административен съд, определени на принципа на случайния подбор чрез
елект ронно разпределение. Решението се
постановява в 7-дневен срок от подаване на
жалбата и е окончателно.
(5) В тридневен срок от влизане в сила
на решенията по допустимостта колегиите
на Висшия съдебен съвет изготвят списъци
с имената и заеманата длъжност на всички
кандидати, допуснати до участие в изборите
за членове на Висшия съдебен съвет.
(6) Публикуването на документите се извършва в съответствие със Закона за защита
на личните данни и Закона за защита на
класифицираната информация.
Чл. 29д. (1) В 14-дневен срок от насрочване
на избора колегиите на Висшия съдебен съвет съставят списъци на действащите съдии,
прокурори и следователи, които служат за
избирателни списъци.
(2) В тридневен срок от публикуване на
списъка всеки съдия, прокурор и следовател
може да поиска от съответната колегия на
Висшия съдебен съвет да бъде включен в
списъка. Колегията се произнася в тридневен
срок от постъпване на искането с решение,
което не подлежи на обжалване.
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(3) В деня на произвеждането на избора
всеки действащ съдия, прокурор и следовател
може да упражни правото си да гласува чрез
представяне на удостоверение от административния ръководител за заеманата от него
длъжност, като се дописва в избирателните
списъци.
Чл. 29е. Пленумът на Висшия съдебен съвет организира отпечатването на бюлетини,
съдържащи трите имена на всички допуснати
кандидати по азбучен ред, както и тяхната
длъжност.
Чл. 29ж. (1) Общото събрание се провежда
в две последователни съботи.
(2) В първата събота общото събрание
избира избирателна комисия и избирателни
секции и изслушва кандидатите. Общото
събр ание се провежда, ако присъстват повече
от половината от включените в съответния
списък по чл. 29д съдии, прокурори или следователи. При липса на кворум събранието
се отлага за един час по-късно и се провежда
независимо от броя на присъстващите. Съб
ранията са публични и се излъчват в реално
време чрез интернет страницата на Висшия
съдебен съвет.
Чл. 29з. (1) Избирателната комисия на съдиите се състои от деветима редовни и петима
резервни членове, избирателната комисия на
прокурорите – от седмина редовни и четирима
резервни членове, и избирателната комисия на
следователите – от петима редовни и трима
резервни членове.
(2) Избирателните секции се състоят от
трима редовни и двама резервни членове.
За всеки петстотин съдии, прокурори или
следователи се съставя по една избирателна
секция, като остатъците, по-малки от петстотин души, се разпределят поравно между
избирателните секции.
(3) Член на избирателна комисия или на
избирателна секция не може да е кандидат,
съпруг на кандидат, роднина по права линия,
по съребрена линия до четвърта степен или
да се намира във фактическо съжителство с
кандидат за член на Висшия съдебен съвет.
(4) Членовете на избирателните комисии
и на избирателните секции не могат да са
помежду си съпрузи или във фактическо съжителство, роднини по права линия или по
съребрена линия до четвърта степен.
(5) Членовете на избирателните комисии
избират от своя състав председател и заместник-председател, а членовете на избирателните
секции – председател.
Чл. 29и. (1) К ан ди дат и те, вк лючени в
списъците по чл. 29г, ал. 5, се изслушват по
азбучен ред.
(2) Становища за кандидатите и въпроси
към тях могат да се представят на съответната
колегия на Висшия съдебен съвет от съдии,
прокурори, следователи, юридически лица с
нестопанска цел, определени за извършване
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на общественополезна дейност, не по-късно
от 14 дни преди датата на провеждане на
общото събрание.
(3) В срок до три дни след постъпването
им становищата и въпросите се публикуват
на интернет страницата на Висшия съдебен
съвет. Не се публикуват данни, които съдържат класифицирана информация, и факти от
личния живот на кандидатите.
(4) Въпроси към кандидатите могат да
отправят членовете на общото събрание и
на комисията, включително въз основа на
становищата по ал. 2. Комисията е длъжна
да зададе всички постъпили въпроси.
Чл. 29к. (1) След изслушването на кандидатите изборът продължава следващата
събота. Той се произвеж да от 8,0 0 ч. до
18,00 ч. Когато в 18,00 ч. пред избирателната
секция има негласували съдии, прокурори
или следователи, председателят на избирателната секция установява техния брой и самоличност. Негласувалите съдии, прокурори
или следователи предават документите си за
самоличност на избирателната секция. Само
тези съдии, прокурори или следователи се
допускат до гласуване след 18,00 ч.
(2) Изборът се смята за редовен, ако са
гласували повече от половината от съдиите,
съответно прокурорите или следователите,
включени в списъците по чл. 29д.
(3) В случай че не са налице предпоставките по ал. 2, се произвежда нов избор на
следващия ден. Изборът се смята за редовен,
ако са гласували не по-малко от 33 на сто от
имащите право на глас.
(4) В случай че при произвеждането на
новия избор се наложи повторно гласуване
по реда на чл. 29л, ал. 4, то се извършва на
следващия ден.
(5) В случай че всички членове на Висшия
съдебен съвет, които се излъчват от съответното общо събрание, са избрани в деня, в
който е проведено гласуването съгласно ал. 1,
събранието се закрива.
Чл. 29л. (1) Гласуването е тайно и се извършва с хартиена бюлетина по образец, утвърден
от пленума на Висшия съдебен съвет, която
се пуска в избирателната кутия.
(2) Действителни са бюлетините, които:
1. са по утвърдения образец;
2. съдържат означени необходимия брой
или по-малко кандидати за съдийската или
прокурорската колегия, избирани от общото
събрание;
3. имат поставени върху тях два печата
от съответната избирателна секция; печатът
съдържа наименованието и номера на избирателната секция;
4. нямат вписани специални символи, като
букви, цифри или други знаци;
5. съдържат отбелязване за кандидата със
знак „Х“ или „V“ с химикал, пишещ със син
цвят.
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(3) За избрани се смятат кандидатите, получили повече от половината от действителните
гласове. Ако кандидатите, отговарящи на това
условие, са повече от броя на членовете, които
се избират на съответното общо събрание, за
избрани се смятат тези измежду тях, които
са получили най-много гласове.
(4) Когато при гласуването не е избран
съответният брой членове по реда на ал. 3,
изборът продължава на следващия ден, като
се произвежда повторно гласуване. Ако при
повторното гласуване не е избран съответният
брой членове с необходимото мнозинство,
за избрани се смятат онези от тях, които са
получили най-много гласове.
(5) Ако избирателната комисия не е успяла
да отпечата нови бюлетини, невключващи избраните по реда на ал. 3 кандидати, се гласува
с първоначалните бюлетини. В този случай
подадените за тези кандидати гласове не се
зачитат при определянето на валидността на
бюлетината и на изборния резултат.
(6) При равен брой гласове избраният или
избраните кандидати се определят от избирателната комисия чрез жребий, проведен в
присъствието на заинтересованите кандидати.
Чл. 29м. (1) На всички етапи от изборния
процес могат да присъстват наблюдатели,
които са изрично упълномощени представители на юридически лица с нестопанска цел,
определени за извършване на общественополезна дейност, и се регистрират от съответната колегия на Висшия съдебен съвет до
изборния ден.
(2) Съответната колегия на Висшия съдебен съвет регистрира юридическите лица с
нестопанска цел, определени за извършване
на общественополезна дейност, които желаят
да участват с изрично упълномощени представители като наблюдатели в изборите.
(3) Регистрирането на организациите по
ал. 2 се извършва въз основа на заявление,
подписано от лицето, представляващо организацията съгласно актуалната є съдебна
регистрация или от изрично упълномощено
от него лице.
(4) Към заявлението по ал. 3 се прилагат:
1. удостоверение за актуално правно състояние;
2. изрично пълномощно от лицето, представляващо организацията, когато документите
се подават от упълномощено лице;
3. списък, подписан от представляващия
съответната организация или от изрично упълномощено от него лице, съдържащ имената и
единния граждански номер, съответно друг
идентифициращ номер за лицата, които не са
български граждани, които да се регистрират
като наблюдатели;
4. пълномощни на изрично упълномощените представители на организацията, които
да се регистрират като наблюдатели; представителите на юридически лица с нестопанска
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цел, определени за извършване на общественополезна дейност, може да са упълномощени
с общо пълномощно.
Чл. 29н. (1) Отварянето на изборните кутии
и преброяването на подадените бюлетини е
публично и се извършва от съответните избирателни секции веднага след приключване
на гласуването.
(2) За резултатите от избора всяка от секциите съставя протокол в два екземпляра,
в който се вписват общият брой на гласувалите, действителните и недействителните
бюлетини; бюлетините, подадени поименно
за всеки кандидат. Протоколът се подписва
от председателя и от членовете на избирателната секция.
(3) Въз основа на протоколите по ал. 2
избирателната комисия се произнася с решение за резултатите от избора, което включва
имената на избраните членове на съответната колегия и броя на гласовете, с които са
избрани, и се подписва от председателя и от
членовете на избирателната комисия. Неразделна част от решението на избирателната
комисия са протоколите на избирателните
секции. Решението и протоколите се обявяват
незабавно на интернет страницата на Висшия
съдебен съвет.
(4) Решението на избирателната комисия, с
което се обявява резултатът от избора, подлежи
на обжалване в 7-дневен срок от обявяването
му пред състава по чл. 29г, ал. 4.
(5) Жалбата се подава чрез съответната
колегия на Висшия съдебен съвет, която в
тридневен срок изпраща цялата преписка на
състава по ал. 4.
(6) Съставът разглежда жалбата в открито
съдебно заседание с призоваване на жалбоподателя и представител на избирателната
комисия и се произнася с решение в 14-дневен
срок, което е окончателно.
(7) Бюлетините се подреждат и запечатват
в избирателните кутии. Те се съхраняват до
влизане в сила на решението, с което избирателната комисия се произнася за резултата от
избора, и се унищожават с решение на пленума
на Висшия съдебен съвет след встъпване в
длъжност на новоизбраните членове.
(8) Решението на избирателната комисия
и протоколите на избирателните секции се
пазят 5 години от деня на избора.
Чл. 29о. (1) Ако изборът бъде обявен за
незаконосъобразен, нов избор се произвежда
не по-късно от един месец.
(2) Датата на избора се насрочва от лицата
по чл. 29а, ал. 1 – 3 и се съобщава на съдии
те, прокурорите и следователите по реда за
свикване на общото събрание.
(3) Новият избор се произвежда по правилата, предвидени за редовния избор.
Чл. 29п. (1) Организационно-техническата
подготовка на събранията се извършва от
администрацията на Висшия съдебен съвет.
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(2) Разходите по провеждането на събранията са за сметка на бюджета на Висшия
съдебен съвет.
Чл. 29р. При предсрочно освобождаване на
изборен член на Висшия съдебен съвет избор
на нов член се насрочва при условията и по
реда на този раздел.“
§ 13. Член 30 се изменя така:
„Чл. 30. (1) Висшият съдебен съвет осъществява правомощията си чрез пленум, съдийска
и прокурорска колегия.
(2) Пленумът на Висшия съдебен съвет
се състои от всички негови членове и има
следните правомощия:
1. приема проекта на бюджета на съдебната власт;
2. приема решение за прекратяване на
мандата на изборен член на Висшия съдебен съвет при условията на чл. 130, ал. 8 от
Конституцията;
3. организира квалификацията на съдиите,
прокурорите и следователите;
4. изслушва и приема годишните доклади
на органите на съдебната власт по чл. 84, т. 16
от Конституцията;
5. управлява недвижимите имоти на съдебната власт;
6. прави предложение до президента на
Република България за назначаване и освобождаване на председателя на Върховния
касационен съд, председателя на Върховния
административен съд и на главния прокурор;
7. по предложение на една от колегиите
след съгласуване с министъра на правосъдието или по предложение на министъра на
правосъдието, а по отношение на военните
съдилища – след съгласуване с министъра на
отбраната, определя броя, съдебните райони
и седалищата на районните, окръжните, военните, административните и апелативните
съдилища и прокуратури, създава и закрива
съдилища и прокуратури, променя тяхното
седалище и определя населените места, в
които се разкриват териториални отделения
към съответния районен съд и към съответната районна прокуратура;
8. по предложение на една от колегиите
след съгласуване с административните ръководители на органите на съдебната власт
определя броя на съдиите, прокурорите и
следователите във всички съдилища, прокуратури и следствени отдели съобразно степента
на натовареност;
9. определя броя и структурата на администрацията на Висшия съдебен съвет и на
Националния институт на правосъдието;
10. определя възнагражденията на съдиите,
прокурорите и следователите;
11. изготвя и внася в Народното събрание
до 31 май годишен доклад за своята дейност
заедно с годишния доклад за дейността на
Инспектората към Висшия съдебен съвет и с
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годишните доклади на Върховния касационен
съд, на Върховния административен съд и на
главния прокурор;
12. изготвя и оповестява годишен доклад
за независимостта и прозрачността на дейността на органите на съдебната власт и на
собствената си дейност, който предоставя за
обществено обсъждане;
13. дава становища на Министерския съвет
и на Народното събрание по законопроекти,
които се отнасят до съдебната власт;
14. създава постоянни и временни комисии
за подпомагане на дейността си;
15. приема правилник за организацията
на дейността си и за дейността на администрацията на Висшия съдебен съвет, който се
обнародва в „Държавен вестник“;
16. създава и поддържа електронен публичен регистър на всички свои решения и
мотивите към тях;
17. в предвидените от закона случаи издава
подзаконови нормативни актове;
18. одобрява автоматизираните информа
ционни системи за органите на съдебната власт
след съгласуване с министъра на правосъдието и осигурява системната им интеграция
и оперативната им съвместимост;
19. решава и други общи за съдебната власт
организационни въпроси.
(3) Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет се състои от 14 членове и включва
председателите на Върховния касационен съд и
на Върховния административен съд, шестима
членове, избрани пряко от съдиите, и шестима членове, избрани от Народното събрание.
(4) Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет се състои от 11 членове и включва
главния прокурор, четирима членове, избрани
пряко от прокурорите, един член, избран пряко
от следователите, и петима членове, избрани
от Народното събрание.
(5) Съдийската колегия и прокурорската
колегия осъществяват поотделно и в съответствие с професионалната си насоченост следните правомощия по отношение на съдиите,
прокурорите и следователите:
1. назначават, повишават, преместват и
освобождават от длъжност съдиите, прокурорите и следователите;
2. правят периодични и други атестации
на съдиите, прок у рорите, следователите,
административните ръководители и техните
заместници в органите на съдебната власт и
решават въпроси за придобиване и възстановяване на несменяемост;
3. налагат дисциплинарните наказания –
понижаване и освобождаване от длъжност,
на съдиите, прок у рорите, следователите,
административните ръководители и техните
заместници в органите на съдебната власт;
4. определят броя, назначават и освобождават административните ръководители и техните заместници в органите на съдебната власт
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с изключение на председателя на Върховния
касационен съд, председателя на Върховния
административен съд и главния прокурор;
5. решават въпроси за организацията на
дейността на съответната система от органи
на съдебната власт;
6. правят предложения до пленума на Висшия съдебен съвет за определяне на броя на
съдебните райони и седалищата на районните,
окръжните, административните и апелативните съдилища и съответните прокуратури;
7. правят предложени я до плену ма на
Висшия съдебен съвет за определяне броя
на съдиите, прокурорите и следователите във
всички съдилища, прокуратури и следствени
отдели;
8. определят броя на съдебните служители съобразно степента на натовареност – по
предложение на или след съгласуване с административните ръководители на органите
на съдебната власт, а за органите, включени
в структурата на прокуратурата на Република
България – и с главния прокурор, като могат
да разкриват нови и да съкращават длъжности;
9. организират и провеждат конкурсите за
съдийските, прокурорските и следователските длъжности в предвидените от този закон
случаи;
10. възлагат на Инспектората към Висшия
съдебен съвет извършването на проверки,
които са извън годишната програма за дейността му;
11. предлагат на пленума на Висшия съдебен съвет становища по законопроекти в
обхвата на своята компетентност;
12. ежегодно анализират и отчитат степента на натовареност на органите на съдебната
власт;
13. изискват и обобщават на всеки 6 месеца
информация от съдилищата, прокуратурата
и от Националната следствена служба за
тяхната дейност;
14. създават постоянни и временни комисии
за подпомагане на дейността си;
15. организират и координират участието
на съдии, прокурори и следователи в международното правно сътрудничество;
16. приемат правила за работата си, които
се публикуват на интернет страницата на
Висшия съдебен съвет;
17. прокурорската колегия избира и освобождава директора на Националната следствена служба.
(6) Дейността на пленума и колегиите на
Висшия съдебен съвет се подпомага от администрация.“
§ 14. В чл. 30а се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Колегиите към Висшия съдебен съвет
съставят, водят и съхраняват кадрово дело за
всеки съдия, прокурор и следовател.
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(2) Кадровото дело съдържа документите,
свързани с постъпването и освобождаването
от длъжност на съдия, прокурор и следовател,
с професионалното му развитие, резултати от
проверки във връзка с постъпили сигнали и
жалби, поощренията – отличия или награди,
които е получил, и наложените наказания. В
кадровото дело се прилагат и декларациите
за несъвместимост, копие от атестационните
формуляри, индивидуалните планове за професионално развитие, както и резултатите
от тяхното изпълнение и други документи за
притежаваните от съответното лице професионални и нравствени качества.“
2. Създават се нови ал. 3 и 4:
„(3) Индивидуалният план за професи
онално развитие на съдията, прокурора или
следователя съдържа мерки за специфично
обучение, за повишаване на неговата професионална компетентност и умения и преодоляване на недостатъци, които се определят
в резултат на оценка на работата му в хода
на атестационна, дисциплинарна или друга
приложима по закона процедура, с негово
съгласие или по негово искане.
(4) Съдържащите се в кадровото дело данни,
свързани с професионалната компетентност
и относими към успешното справяне с работата на съдия, прокурор или следовател, и
индивидуалните планове за обучение и професионално развитие не са публични. Те не
могат да бъдат използвани за цел, различна
от изрично предвидената в закона.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея
думите „по ал. 2“ се заличават.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 6.
§ 15. Член 31 се отменя.
§ 16. Член 32 се изменя така:
„Чл. 32. (1) Министърът на правосъдието
председателства заседанията на пленума на
Висшия съдебен съвет. Той не участва в гласуването. При отсъствие на министъра на
правосъдието пленумът на Висшия съдебен
съвет се председателства от представляващия Висшия съдебен съвет, председателя
на Върховния касационен съд, председателя
на Върховния административен съд или от
главния прокурор.
(2) Съдийската колегия на Висшия съдебен
съвет се председателства от председателя
на Върховния касационен съд, а при негово
отсъствие – от председателя на Върховния
административен съд или от най-старшия
присъстващ член. Прокурорската колегия на
Висшия съдебен съвет се председателства от
главния прокурор, а при негово отсъствие – от
най-старшия присъстващ член. Министърът
на правосъдието може да присъства на заседанията, като не участва в гласуването.
(3) При отсъствие на министъра на правосъдието, на заседанието на пленума и на
колегиите може да присъства определен от
него заместник-министър.
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(4) Главният инспектор може да присъства
на заседанията на пленума на Висшия съдебен съвет и на заседанията на съдийската и
прокурорската колегия на Висшия съдебен
съвет, като не участва в гласуването.“
§ 17. В чл. 33 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Заседанията на пленума и на колегии
те на Висшия съдебен съвет се свикват от
председателстващия. Заседанията на пленума
могат да се свикват и по искане на всяка от
колегиите на Висшия съдебен съвет. Заседанията на колегиите могат да се свикват и
по искане на трима членове на съответната
колегия.“
2. В ал. 2 след думите „Членовете на“ се
добавя „пленума и на колегиите на“, а след
думите „Висшия съдебен съвет“ се поставя
запетая и се добавя „както и главният инспектор“.
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Решенията на пленума на Висшия съдебен съвет по чл. 30, ал. 2, т. 2 и 6 се приемат
с мнозинство, не по-малко от седемнадесет
гласа, а останалите решения – с мнозинство,
повече от половината от присъстващите членове. Гласуването винаги е явно.“
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Решенията на колегиите на Висшия
съдебен съвет по чл. 30, ал. 5, т. 1 – 4 се
приемат с мнозинство, не по-малко от осем
гласа – за съдийската колегия, и не по-малко
от шест гласа – за прокурорската колегия, а
останалите решения – с мнозинство, повече
от половината от присъстващите членове, с
изключение на решението по чл. 30, ал. 5,
т. 17. Гласуването винаги е явно.“
5. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея след
думите „по решение“ се добавя „на пленума
или на съответната колегия“.
6. Създава се ал. 6:
„(6) Заседанията на пленума и на колегиите
на Висшия съдебен съвет са публични и се
излъчват пряко в интернет освен в случаите,
когато се обсъждат предложения за налагане
на дисциплинарно наказание или документи,
съдържащи информация, класифицирана по
Закона за защита на класифицираната информация.“
7. Досегашната ал. 5 става ал. 7.
§ 18. В чл. 34 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „заседание“ се добавя
„на пленума или на съответната колегия“, а
думата „му“ се заличава.
2. Алинея 2 се отменя.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Решенията на пленума или на съответната колегия се мотивират. За мотиви на
решението, с което се приема направеното
предложение, се смятат мотивите на вносителя му, както и изказванията на членовете
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на Висшия съдебен съвет в негова подкрепа. За мотиви на решението, с което не се
приема направеното предложение, се смятат
отрицателните изказвания на членовете на
Висшия съдебен съвет срещу него. Липсата на
мотиви е самостоятелно основание за отмяна
на решението.“
4. Създава се ал. 4:
„(4) Не се допуска гласуване „въздър
жал се“.“
§ 19. В чл. 35 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В случаите по ал. 1 членът на Висшия съдебен съвет се отстранява сам, като
обявява обстоятелствата, които са наложили
отстраняването.“
2. Алинея 4 се отменя.
§ 20. В чл. 36, ал. 1 след думите „оспорват решенията“ се добавя „на пленума и на
колегиите“.
§ 21. Член 37 се изменя така:
„Чл. 37. (1) Пленумът на Висшия съдебен
съвет избира от своя състав постоянна Комисия
„Бюджет и финанси“ и постоянна Комисия
„Управление на собствеността“. Тези комисии
са с равно по численост представителство от
съдийската и от прокурорската колегия.
(2) Пленумът на Висшия съдебен съвет
определя броя на членовете и състава на комисиите по ал. 1, а правомощията и правилата
за дейността им се уреждат в правилника
по чл. 30, ал. 2, т. 15. Всяка комисия избира
председател между членовете си.
(3) Дейността на съдийската и на прокурорската колегия се подпомага съответно
от постоянна Комисия по атестирането и
конкурсите и от Комисия по професионална
етика. Броят на членовете, съставът им, правомощията и правилата за дейността им се
определят от съответната колегия на Висшия
съдебен съвет. Всяка комисия избира председател между членовете си.
(4) В състава на Комисията по атестирането и конкурсите при съдийската колегия
се включват членове от колегията, както и
избрани членове от действащи към момента
на избора съдии с ранг или на длъжност съдия във Върховния касационен съд или във
Върховния административен съд. Административните ръководители на съдилища и техните
заместници не могат да бъдат избирани за
членове на комисии.
(5) Пленумите на Върховния касационен съд
и на Върховния административен съд избират
съдии, отговарящи на условията по ал. 4, които
се включват в Комисията по атестирането и
конкурсите при съдийската колегия.
(6) В състава на Комисията по атестирането и конкурсите при прокурорската колегия
се включват членове от колегията, както и
избрани членове от действащи към момента
на избора прокурори и следователи с ранг
или на длъжност прокурор във Върховна-

БРОЙ 28

ДЪРЖАВЕН

та касационна прокуратура, прокурор във
Върховната административна прокуратура
или следовател в Националната следствена
служба. Административните ръководители на
прокуратурите и техните заместници не могат
да бъдат избирани за членове на комисии.
(7) Общи те събрани я на п рок у рори те
от Върховната касационна прокуратура и
Върховната административна прокуратура
избират прокурори, а Общото събрание на
следователите от Националната следствена
служба избира следователи, отговарящи на
условията по ал. 6, които се включват в Комисията по атестирането и конкурсите при
прокурорската колегия.
(8) Мандатът на избраните членове на
комисиите по атестирането и конкурсите е
едногодишен. Съдия, прокурор или следовател
не може да бъде избиран за член на съответната комисия за повече от два последователни
мандата.
(9) Комисиите по професионална етика към
колегиите извършват проучвания, събират необходимата информация и изготвят становище
относно притежаваните нравствени качества
на кандидатите в конкурсите за заемане на
длъжност в органите на съдебната власт,
както и на кандидатите за административни
ръководители и на кандидатите за заместникадминистративни ръководители.“
§ 22. В чл. 38 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 основният текст се изменя така:
„Комисиите по атестирането и конкурсите
предлагат на съответната колегия проект на
решение за:“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Предложени я п ред Комисии те по
атестирането и конкурсите във връзка с осъществяване на правомощията им по ал. 1 се
правят от заинтересования съдия, прокурор
или следовател и от съответния административен ръководител.“
3. В ал. 3:
а) в т. 4 накрая се поставя запетая и се
добавя „както и за окръжните и военно-окръжните прокурори в съответния район“;
б) в т. 6 накрая се поставя запетая и се
добавя „както и за районните прокурори в
съответния район“.
4. В ал. 7 думите „Висшия съдебен съвет“
се заменят със „съдийската и до прокурорската колегия“.
5. Алинея 8 се отменя.
§ 23. Член 39 се изменя така:
„Чл. 39. Комисиите по атестирането и
конкурсите при съдийската и съответно при
прокурорската колегия провеждат атестирането на съдии, прокурори и следователи, на
административни ръководители и на заместници на административни ръководители с
изключение на тези от Върховния касационен
съд, Върховния административен съд, Вър-
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ховната касационна прокуратура, Върховната
административна прокуратура и Националната
следствена служба.“
§ 24. Член 39а се отменя.
§ 25. В чл. 39б се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Комисиите по професионална етика в
съдилищата, прокуратурите и в Националната
следствена служба подпомагат съответната
Комисия по професионална етика при осъществяване на правомощията є по чл. 37, ал. 9,
като дават становище за нравствените качества
на съдиите, прокурорите и следователите от
съответния съд, прокуратура, следствен отдел
или Националната следствена служба.“
2. В ал. 5 пред думите „Висшия съдебен
съвет“ се добавя „съответната колегия на“.
§ 26. В чл. 48, ал. 2 думите „Висшият
съдебен съвет“ се заменят с „Пленумът на
Висшия съдебен съвет“.
§ 27. В чл. 60 ал. 2 се отменя.
§ 28. В чл. 80, ал. 1, т. 2 буква „б“ се изменя така:
„б) информации, справки и статистически
данни в електронна форма по образци и в
срокове, утвърдени от съдийската колегия
на Висшия съдебен съвет, и ги предоставя на
съдийската колегия на Висшия съдебен съвет
и на министъра на правосъдието;“.
§ 29. В чл. 86, ал. 1, т. 3 буква „б“ се изменя така:
„б) информации, справки и статистически
данни в електронна форма по образци и в
срокове, утвърдени от съдийската колегия
на Висшия съдебен съвет, и ги предоставя на
съдийската колегия на Висшия съдебен съвет
и на министъра на правосъдието;“.
§ 30. В чл. 93, ал. 1, т. 2 буква „б“ се изменя така:
„б) информации, справки и статистически
данни в електронна форма по образци и в
срокове, утвърдени от съдийската колегия
на Висшия съдебен съвет, и ги предоставя на
съдийската колегия на Висшия съдебен съвет
и на министъра на правосъдието;“.
§ 31. В чл. 106, ал. 1, т. 3 буква „б“ се
изменя така:
„б) информации, справки и статистически
данни в електронна форма по образци и в
срокове, утвърдени от съдийската колегия
на Висшия съдебен съвет, и ги предоставя на
съдийската колегия на Висшия съдебен съвет
и на министъра на правосъдието;“.
§ 32. В чл. 114 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 7 след думите „предоставя на“
се добавя „съдийската колегия на“.
2. В ал. 2 думите „във Висшия съдебен
съвет“ се заменят с „в пленума на Висшия
съдебен съвет“.
§ 33. В чл. 122 се правят следните изменения и допълнения:
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1. В ал. 1, т. 11 след думите „предоставя
на“ се добавя „съдийската колегия на“.
2. В ал. 2 думите „във Висшия съдебен
съвет“ се заменят с „в пленума на Висшия
съдебен съвет“.
§ 34. В чл. 141, ал. 1 думите „във Висшия
съдебен съвет“ се заменят с „в пленума на
Висшия съдебен съвет“.
§ 35. В чл. 161 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Висшият съдебен съвет“
се заменят със „съответната колегия на Висшия съдебен съвет“.
2. В основния текст на ал. 3 пред думите
„Висшия съдебен съвет“ се добавя „съответната колегия на“.
§ 36. В чл. 168 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 пред думите „Висшия съдебен
съвет“ се добавя „съответната колегия на“.
2. В ал. 3 думите „Висшият съдебен съвет“ се заменят със „съответната колегия на
Висшия съдебен съвет“.
3. В ал. 4 думите „Висшият съдебен съвет“
се заменят със „Съответната колегия на Висшия съдебен съвет“.
4. В ал. 5 пред думите „Висшия съдебен
съвет“ се добавя „съответната колегия на“.
§ 37. В чл. 173 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 пред думите „Висшия съдебен
съвет“ се добавя „пленума на“.
2. В ал. 4, изречение първо пред думите
„Висшия съдебен съвет“ се добавя „пленума на“.
3. В ал. 5:
а) в изречение първо думите „във Висшия
съдебен съвет“ се заменят с „в пленума на“;
б) в изречение второ думата „Висшият“ се
заменя с „Пленумът на Висшия“.
4. В ал. 7, изречение първо пред думите
„Висшия съдебен съвет“ се добавя „пленума на“.
5. В ал. 8 думите „Висшият съдебен съвет“
се заменят с „Пленумът на Висшия съдебен
съвет“, а думата „тайно“ се заменя с „явно“.
6. В ал. 10 след думите „предложен от“ се
добавя „пленума на“.
§ 38. В чл. 174 ал. 1 се изменя така:
„(1) Директорът на Националната следствена служба се избира от прокурорската колегия
на Висшия съдебен съвет с мнозинство, не
по-малко от осем гласа.“
§ 39. В чл. 175 се правят следните допълнения:
1. В ал. 4, изречение второ пред думите
„Висшия съдебен съвет“ се добавя „съответната колегия на“.
2. В ал. 5, изречение първо пред думите
„Висшия съдебен съвет“ се добавя „пленума на“.
3. В ал. 6 след думите „установява от“ се
добавя „прокурорската колегия на“.
4. В ал. 7, изречение първо пред думите
„Висшия съдебен съвет“ се добавя „съответната колегия на“.
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§ 40. В чл. 179 след думите „обявяват от“
се добавя „съответната колегия на“.
§ 41. В чл. 180, ал. 1 думите „Висшият
съдебен съвет“ се заменят със „Съответната
колегия на Висшия съдебен съвет“.
§ 42. В чл. 183 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, изречение второ думите „Висшият
съдебен съвет“ се заменят със „съответната
колегия на Висшия съдебен съвет“.
2. В ал. 4 пред думите „Висшия съдебен
съвет“ се добавя „съответната колегия на“.
§ 43. В чл. 186 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „Комисията „Професионална етика и превенция на корупцията“ предоставя на Висшия съдебен съвет“ се заменят
с „Комисията по професионална етика към
съответната колегия предоставя на съответната колегия на Висшия съдебен съвет“.
2. В ал. 3 думите „Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори
и следователи предлага на Висшия съдебен
съвет“ се заменят с „Комисията по атестирането и конкурсите към съответната колегия
предлага на съответната колегия на Висшия
съдебен съвет“.
3. В ал. 4:
а) в изречение първо думите „Висшият
съдебен съвет“ се заменят със „Съответната
колегия на Висшия съдебен съвет“;
б) в изречение второ думите „Комисията
„Професионална етика и превенция на корупцията“ се заменят с „Комисията по професионална етика към съответната колегия“.
4. В ал. 5 думите „Висшият съдебен съвет“
се заменят със „Съответната колегия на Висшия съдебен съвет“.
5. В ал. 6, изречение първо след думите
„писмено пред“ се добавя „съответната колегия на“.
6. В ал. 7 думите „Висшият съдебен съвет“ се заменят със „съответната колегия на
Висшия съдебен съвет“.
§ 44. В чл. 186а се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „Комисията „Професионална етика и превенция на корупцията“ предоставя на Висшия съдебен съвет“ се заменят
с „Комисията по професионална етика към
съответната колегия предоставя на съответната колегия на Висшия съдебен съвет“.
2. В ал. 3 думите „Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори
и следователи“ се заменят с „Комисията по
атестирането и конкурсите към съответната
колегия“, а думите „във Висшия съдебен съвет“ се заменят с „в съответната колегия на
Висшия съдебен съвет“.
3. В ал. 4 думите „Висшият съдебен съвет“
се заменят със „Съответната колегия на Висшия съдебен съвет“.
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4. В ал. 5 навсякъде думите „Висшият
съдебен съвет“ се заменят със „съответната
колегия на Висшия съдебен съвет“, а думите
„Комисията „Професионална етика и превенция
на корупцията“ се заменят с „Комисията по
професионална етика към съответната колегия“.
5. В ал. 6 думите „Висшият съдебен съвет“
се заменят със „Съответната колегия на Висшия съдебен съвет“.
§ 45. В чл. 189 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 пред думите „Висшия съдебен
съвет“ се добавя „съответната колегия на“.
2. В ал. 4 пред думите „Висшия съдебен
съвет“ се добавя „съответната колегия на“.
3. В ал. 7 думите „Висшият съдебен съвет“
се заменят със „съответната колегия на Висшия съдебен съвет“.
4. В ал. 8 пред думите „Висшия съдебен
съвет“ се добавя „съответната колегия на“.
§ 46. В чл. 192 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „Висшия съдебен съвет“
се заменят със „съответната колегия на Висшия съдебен съвет“.
2. В ал. 4 думите „Комисията „Професио
нална етика и превенция на корупцията“ се
заменят с „Комисията по професионална
етика към съответната колегия“.
§ 47. В чл. 193 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Комисия „Професионална
етика и превенция на корупцията“ и „Комисията по предложенията и атестирането на
съдии, прокурори и следователи“ се заменят
съответно с „Комисия по професионална етика
към съответната колегия“ и „Комисията по
атестирането и конкурсите към съответната
колегия“.
2. В ал. 2 думите „Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори
и следователи внася във“ се заменят с „Комисията по атестирането и конкурсите към
съответната колегия внася в съответната
колегия на“.
3. В ал. 3, 4 и 5 пред думите „Висшият
съдебен съвет“ се добавя „съответната колегия на“.
4. В ал. 6 пред думите „Висшия съдебен
съвет“ се добавя „съответната колегия на“.
§ 48. В чл. 194 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) При взаимно съгласие за размяна на
равна по степен длъжност на съдии в друг
съд, на прокурори – в друга прокуратура, и на
следователи – в друг следствен отдел, и при
съгласие на административните им ръководители, те се преместват без провеждането
на конкурс с решение на съответната колегия
на Висшия съдебен съвет.“
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§ 49. В чл. 194а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „обявяват от“ се
добавя „съответната колегия на“.
2. В ал. 3 думите „във Висшия съдебен
съвет“ се заменят с „в съответната колегия
на Висшия съдебен съвет“, а думите „Комисията по предложенията и атестирането на
съдии, прокурори и следователи“ се заменят
с „Комисията по атестирането и конкурсите
към съответната колегия“.
3. В ал. 5 пред думите „Висшия съдебен
съвет“ се добавя „съответната колегия на“.
4. В ал. 6, изречение първо пред думите
„Висшия съдебен съвет“ се добавя „съответната колегия на“.
§ 50. В чл. 194б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст след думите „провежда
от“ се добавя „съответната колегия на“;
б) в т. 3 думите „Комисията „Професио
нална етика и превенция на корупцията“ се
заменят с „Комисията по професионална
етика към съответната колегия“.
2. В ал. 3 пред думите „Висшия съдебен
съвет“ се добавя „съответната колегия на“.
3. В ал. 4 думите „Висшият съдебен съвет“
се заменят със „Съответната колегия на Висшия съдебен съвет“.
4. В ал. 5 пред думите „Висшия съдебен
съвет“ се добавя „съответната колегия на“.
§ 51. В чл. 205 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори
и следователи“ се заменят с „Комисията по
атестирането и конкурсите към съответната
колегия“, а пред думите „Висшия съдебен
съвет“ се добавя „съответната колегия на“.
2. В ал. 2 думите „Висшият съдебен съвет“ се заменят със „съответната колегия на
Висшия съдебен съвет“.
3. В ал. 3 думите „Висшият съдебен съвет“ се заменят със „съответната колегия на
Висшия съдебен съвет“ и думите „Комисията
по предложенията и атестирането на съдии,
прокурори и следователи“ се заменят с „Комисията по атестирането и конкурсите към
съответната колегия“.
§ 52. В чл. 209 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори
и следователи“ се заменят с „Комисията по
атестирането и конкурсите към съответната
колегия“, а пред думите „Висшия съдебен
съвет“ се добавя „съответната колегия на“.
2. В ал. 2 след думата „възражение“ се
добавя „съответната колегия на“.
3. В ал. 3 думите „Висшият съдебен съвет“ се заменят със „съответната колегия на
Висшия съдебен съвет“ и думите „Комисията
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по предложенията и атестирането на съдии,
прокурори и следователи“ се заменят с „Комисията по атестирането и конкурсите към
съответната колегия“.
4. В ал. 4 след думите „с решение на“ се
добавя „съответната колегия на“.
5. В ал. 5 думите „Висшият съдебен съвет“
се заменят със „съответната колегия на Висшия съдебен съвет“.
§ 53. В чл. 218, ал. 3 след думите „определят
от“ се добавя „пленума на“.
§ 54. В чл. 230 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 и 2 думите „Висшият съдебен
съвет“ се заменят със „съответната колегия
на Висшия съдебен съвет“.
2. В ал. 3 пред думите „Висшия съдебен
съвет“ се добавя „съответната колегия на“.
§ 55. В чл. 242, ал. 2 думите „Висшият
съдебен съвет“ се заменят със „Съответната
колегия на Висшия съдебен съвет“.
§ 56. В чл. 258а, ал. 3 думите „Висшият
съдебен съвет“ се заменят със „Съответната
колегия на Висшия съдебен съвет“.
§ 57. В чл. 263 думите „Висшият съдебен
съвет“ се заменят с „Пленумът на Висшия
съдебен съвет“.
§ 58. В чл. 303, ал. 1 думите „Висшият
съдебен съвет“ се заменят със „Съответната
колегия на Висшия съдебен съвет“.
§ 59. В чл. 304, ал. 1 пред думите „Висшия
съдебен съвет“ се добавя „съответната колегия на“, а думите „една пета от членовете на
Висшия съдебен съвет“ се заменят с „трима от
членовете на съответната колегия на Висшия
съдебен съвет“.
§ 60. В чл. 312, ал. 1 т. 4 се изменя така:
„4. не по-малко от трима от членовете
на съответната колегия на Висшия съдебен
съвет;“.
§ 61. В чл. 314 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 пред думите „Висшия съдебен
съвет“ се добавя „съответната колегия на“.
2. В ал. 3 думите „Висшият съдебен съвет“
се заменят със „Съответната колегия на Висшия съдебен съвет“.
3. В ал. 5 пред думите „Висшия съдебен
съвет“ се добавя „съответната колегия на“.
§ 62. В чл. 316, ал. 3 думите „Висшият
съдебен съвет“ се заменят със „съответната
колегия на Висшия съдебен съвет“.
§ 63. В чл. 320 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 навсякъде пред думите „Висшия съдебен съвет“ се добавя „съответната
колегия на“.
2. В ал. 2 и 3 думите „Висшият съдебен
съвет“ се заменят със „Съответната колегия
на Висшия съдебен съвет“.
3. В ал. 4 и 5 пред думите „Висшия съдебен
съвет“ се добавя „съответната колегия на“.
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§ 64. Член 341 се изменя така:
„Чл. 341. (1) Колегиите на Висшия съдебен
съвет издават след съгласуване с Комисия
„Бюджет и финанси“ Класификатор на длъжностите на съответните органи на съдебната
власт, в който се определят наименованията
на длъжностите, минималната образователна
степен и други изисквания за съответната
длъжност, възнаграждението за длъжността,
ранг за длъжността и възнаграждение за ранг.
(2) Броят на съдебните служители в органите на съдебната власт се определя от
колегиите по предложение на съответния
административен ръководител съобразно степента на натовареност на органа на съдебната
власт и след съгласуване с Комисия „Бюджет
и финанси“.
(3) Пленумът на Висшия съдебен съвет
издава Класификатор на длъжностите в администрацията на Висшия съдебен съвет и
Националния институт на правосъдието, а
след съгласуване с главния инспектор – и на
Инспектората към Висшия съдебен съвет. В
класификатора се определят наименованията
на длъжностите, минималната образователна
степен и други изисквания за съответната
длъжност, възнаграждението за длъжността,
ранг за длъжността и възнаграждение за ранг.
(4) Броят на съдебните служители в администрацията на Висшия съдебен съвет и
Националния институт на правосъдието се
определя от пленума на Висшия съдебен съвет
по предложение на съответния ръководител.
Броят на администрацията на Инспектората
към Висшия съдебен съвет се утвърждава от
главния инспектор съобразно натовареността
на органа и неговия бюджет.“
§ 65. В чл. 342 ал. 1 се изменя така:
„(1) По предложение на всяка от колегиите
пленумът на Висшия съдебен съвет приема
правилници за администрацията на съответните органи на съдебната власт.“
§ 66. В чл. 355, ал. 8 думите „ал. 4“ се
заменят с „ал. 2, т. 15“.
§ 67. В чл. 362 думите „във Висшия съдебен
съвет“ се заменят с „в пленума на Висшия
съдебен съвет“.
§ 68. В чл. 364 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „предложен от“ се
добавя „пленума на“.
2. В ал. 2 след думите „доклад на“ се добавя „пленума на“.
§ 69. В чл. 365 думите „Висшият съдебен
съвет“ се заменят с „Пленумът на Висшия
съдебен съвет“.
§ 70. В чл. 366 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Висшият съдебен съвет“
се заменят с „Пленумът на Висшия съдебен
съвет“.
2. В ал. 3 след думите „приет от“ се добавя
„пленума на“.

БРОЙ 28

ДЪРЖАВЕН

§ 71. В чл. 387 думите „Министърът на
правосъдието“ се заменят с „Пленумът на
Висшия съдебен съвет“.
§ 72. В чл. 388 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Министърът на правосъдието“ се заменят с „Пленумът на Висшия
съдебен съвет“.
2. В ал. 2 думите „Министерството на правосъдието“ се заменят със „съдебната власт“.
§ 73. В чл. 390, ал. 2 думите „Висшият
съдебен съвет“ се заменят с „Пленумът на
Висшия съдебен съвет“.
§ 74. В чл. 54, ал. 1, т. 5, чл. 160, чл. 165,
ал. 1, т. 6, чл. 167, ал. 2 и 3, чл. 177, ал. 1,
чл. 187, ал. 1, чл. 188, ал. 1, чл. 191, ал. 2 и
5, чл. 195, ал. 3, чл. 197, ал. 3, чл. 200, ал. 3,
чл. 206, чл. 240, ал. 2, чл. 244, чл. 258, ал. 3 и
5, чл. 261, чл. 262, ал. 3, чл. 323, ал. 1, чл. 325,
ал. 1, чл. 327 и в чл. 375, ал. 2 пред думите
„Висшия съдебен съвет“ се добавя „съответната колегия на“.
§ 75. В останалите текстове на закона
думите „Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи“
се заменят с „Комисията по атестирането и
конкурсите към съответната колегия“.
§ 76. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за съдебната власт (ДВ, бр. 50 от
2012 г.) в § 33 ал. 2 се отменя.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 77. Пленумът на Висшия съдебен съвет
приема правилата по чл. 29б, ал. 1 в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон.
§ 78. (1) Прекият избор на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и
следователите се провежда чрез електронно
дистанционно гласуване, в случай че преди
избора Висшият съдебен съвет внедри система,
която да гарантира тайната на гласуването и
свободното волеизявление. Електронното гласуване не отменя възможността за гласуване
с хартиени бюлетини. В правилата по чл. 29б,
ал. 1 се определя и редът за електронно дистанционно гласуване.
(2) Не по-късно от 10 месеца преди изтичането на мандата на изборните членове на
избрания през 2012 г. Висш съдебен съвет се
провежда експериментално електронно дистанционно гласуване съобразно правилата по
чл. 29б, ал. 1.
§ 79. Прекият избор на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите
и следователите може да се проведе и чрез
машинно гласуване, в случай че преди избора Висшият съдебен съвет внедри система,
която да гарантира тайната на гласуването и
свободното волеизявление, и при наличието
на икономическа целесъобразност спрямо
електронното гласуване. Машинното гласуване
се извършва при спазване на реда и правилата
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по глава втора, раздел Iа, като устройството
за гласуване показва бюлетина, идентична с
хартиената. Една избирателна секция отчита
резултатите от не повече от пет устройства за
гласуване. Машинното гласуване не отменя
възможността за гласуване по дистанционен
електронен път и с хартиени бюлетини.
§ 80. В тримесечен срок от влизането в сила
на този закон Министерският съвет приема
постановление, с което урежда отношенията
по прехвърляне от бюджета на Министерството на правосъдието към бюджета на Висшия
съдебен съвет на неусвоените средства за
придобиване и управление на недвижимите
имоти на съдебната власт, както и средствата
за персонала по § 81.
§ 81. В тримесечен срок от влизането в
сила на този закон служителите на Министерството на правосъдието, чиито служебни
задължения са свързани с дейността по управ
ление на имуществото на съдебната власт,
се преназначават без конкурс на работа по
трудово правоотношение в съответната администрация на Висшия съдебен съвет.
§ 82. (1) Висшият съдебен съвет замества
Министерството на правосъдието във всички
права и задължения по договорите, свързани
със стопанисването и управлението на недвижимите имоти на съдебната власт, сключени
от Министерството на правосъдието.
(2) Висящите съдебни и административни
производства относно стопанисването и управ
лението на недвижимите имоти на съдебната
власт продължават с участието на Висшия
съдебен съвет.
§ 83. (1) В тримесечен срок от влизането
в сила на този закон управляваните от Министерството на правосъдието недвижими
имоти и движими вещи на съдебната власт
преминават към Висшия съдебен съвет, като
се предават заедно с цялата свързана с тях
документация.
(2) Предоставените до влизането в сила на
този закон имоти и части от имоти на Министерството на правосъдието за нуждите на
второстепенните разпоредители с бюджет към
министъра на правосъдието продължават да
се ползват за осъществяване на дейността им
и остават в управление на Министерството
на правосъдието.
(3) В срока по ал. 1 областните управители
отразяват промените в актовете за държавна
собственост за всички имоти на съдебната
власт или съставят актове за държавна собственост за такива имоти.
§ 84. Комисиите по чл. 37, ал. 1 се избират в
едномесечен срок от влизането в сила на този
закон, а тези по чл. 37, ал. 3 – в трим есечен
срок от влизането в сила на този закон.
§ 85. (1) До избирането на Комисиите по
атестирането и конкурсите и на Комисиите
по професионална етика към колегиите на
Висшия съдебен съвет дейностите по атес-
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тирането и провеждането на конкурсите се
продължават от предвидените до влизането в
сила на този закон комисии и по досегашния
ред, а решенията по тях се приемат от съответните колегии на Висшия съдебен съвет.
(2) След избирането на Комисиите по
атестирането и конкурсите и на Комисиите
по професионална етика към колегиите на
Висшия съдебен съвет дейностите по атестирането и провеждането на конкурсите се
продължават от избраните комисии по предвидения до влизането в сила на този закон ред,
а решенията по тях се приемат от съответните
колегии на Висшия съдебен съвет.
(3) До избирането на Комисиите по професионална етика към колегиите на Висшия
съдебен съвет Комисията „Професионална
етика и превенция на корупцията“ продължава
да изпълнява правомощията си по досегашния
ред и внася резултатите от дейността си в съответната колегия на Висшия съдебен съвет.
(4) След избирането на Комисиите по професионална етика към колегиите на Висшия
съдебен съвет започналите и неприключили
производства се продължават от комисиите
към съдийската и прокурорската колегия.
Резултатите от тях се внасят за разглеждане
в съответната колегия.
(5) Неприключилите до влизането в сила
на този закон дисциплинарни производства се
разглеждат по досегашния ред, като решенията
по тях се вземат от съответните колегии на
Висшия съдебен съвет.
§ 86. В Закона за защита на класифицираната информация (обн., ДВ, бр. 45 от
2002 г.; попр., бр. 5 от 2003 г.; изм., бр. 31
от 2003 г., бр. 52, 55 и 89 от 2004 г., бр. 17 и
82 от 2006 г., бр. 46, 57, 95 и 109 от 2007 г.,
бр. 36, 66, 69 и 109 от 2008 г., бр. 35, 42, 82 и
93 от 2009 г., бр. 16 и 88 от 2010 г., бр. 23, 48
и 80 от 2011 г., бр. 44 и 103 от 2012 г., бр. 52
и 70 от 2013 г., бр. 49 и 53 от 2014 г., бр. 14,
61 и 79 от 2015 г.) в чл. 39 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 8:
„8. членовете на Висшия съдебен съвет.“
2. В ал. 3:
а) в текста преди т. 1 думите „6 и 7“ се
заменят с „6, 7 и 8“;
б) създава се т. 4:
„4. за членовете на Висшия съдебен съвет – при взето по установения ред решение
на съответната колегия или на пленума на
Висшия съдебен съвет, когато колегията или
пленумът заседават в закрито заседание.“
Законът е приет от 43-то Народно събрание
на 31 март 2016 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
2580
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67
ОТ 31 МАРТ 2016 Г.

за изменение и допълнение на Постано
вление № 103 на Министерския съвет от
1993 г. за осъществяване на образователна
дейност сред българите в чужбина (обн.,
ДВ, бр. 48 от 1993 г.; попр., бр. 52 от 1993 г.;
изм. и доп., бр. 54 от 1995 г., бр. 20 от 1996 г.,
бр. 38 и 73 от 1999 г., бр. 101 от 2002 г., бр. 89
от 2004 г., бр. 79 от 2009 г. и бр. 62 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1, ал. 1 думите „живеят поотделно
или в български общности в чужбина“ се заменят с „пребивават постоянно или обичайно
на територията на друга държава“.
§ 2. В чл. 2, т. 2 думите „курсовете по
български език“ се заменят с „кандидат-студентски курсове“.
§ 3. В чл. 3 думата „Агенцията“ се заменя
с „Държавната агенция“.
§ 4. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. (1) Министърът на образованието и
науката ежегодно предлага на Министерския
съвет за утвърждаване до 1000 места извън
броя на приеманите за обучение студенти по
чл. 9, ал. 3, т. 6, буква „а“ от Закона за вис
шето образование, в рамките на утвърдения
капацитет на висшето училище, за пълен курс
на обучение на студенти в редовна форма в
български държавни висши училища, предназначени за лицата по чл. 1, ал. 1.
(2) Броят на приеманите за обучение студенти по ал. 1 се разпределя по висши училища,
области на висше образование, професионални
направления, образователно-квалификационни степени и специалности.
(3) Министерството на образованието и
науката осигурява ежегодно до 15 места в
рамките на местата по ал. 1 за пълен курс
на обучение на студенти в редовна форма в
български държавни висши училища, предназначени за чу ж дестранни гра ж дани от
българска народност, които са:
1. класирани на първо място на национални
олимпиади по български език и литература
в съответните страни, завършващи средно
образование в годината, в която се провежда
олимпиадата;
2. завършващи средно образование в годината на кандидатстване и са първенци на
випуски на:
а) Болградската гимназия „Г. С. Раковски“ – гр.  Болград, Одеска област, и Приморския украинско-български многопрофилен
лицей – гр. Приморск, Запорожска област,
Украйна;
б) Българския теоретичен лицей „Васил
Левски“ – гр. Кишинев, и Музикалния ко-
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леж „Щефан Няга“ в с. Твърдица, Република
Молдова;
в) Гимназията „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Димитровград, и Гимназията в
гр. Босилеград, Република Сърбия;
г) Българския теоретичен лицей – гр. Букурещ, и Теоретичния лицей – с. Дудещи Веки,
окръг Тимиш, Румъния;
д) Училището за национално възраждане – гр. Павлодар, Република Казахстан;
3. първите трима абсолвенти, завършили с
най-висок успех Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак“ – гр. Тараклия,
Република Молдова, на образователно-квалификационна степен „бакалавър“, за обучение
в образователно-квалификационната степен
„магистър“.
(4) Предложенията и документите за кандидатите за обучение на лицата по ал. 3 се представят в Министерството на образованието
и науката от ръководителите на съответните
училища до 30 юни.
(5) Обучението на лицата по ал. 3 се извършва по избрани от кандидатите и предложени
от ръководителите на училища специалности
и висши училища с изключение на специалностите от професионалните направления
„Медицина“, „Стоматология“, „Фармация“,
„Спорт“ и от областта на висше образование
„Изкуства“.
(6) Министърът на образованието и науката определя при необходимост различен ред
за прием по ал. 1 и 3 за отделни български
общности и лица.“
§ 5. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. (1) Министърът на образованието и
науката ежегодно предлага на Министерския
съвет за утвърждаване до 20 места извън броя
на приеманите за обучение докторанти по чл. 9,
ал. 3, т. 6, буква „а“ от Закона за висшето образование за пълен курс на обучение на докторанти в редовна форма в български държавни
висши училища, предназначени за лицата по
чл. 1, ал. 1.
(2) Броя т на п риемани те за обу чение
докторанти по ал. 1 се разпределя по висши
у чи лища, професиона лни нап равлени я и
докторски програми.
(3) Министерството на образованието и
науката осигурява ежегодно до 120 месеца
следдипломна специализация в български
държавни висши училища и научни организации, предназначени за повишаване на
квалификацията на лицата по чл. 1, ал. 1.“
§ 6. Създава се чл. 5а:
„Чл. 5а. (1) Приемането на студенти, докторанти и специализанти на местата по чл. 4,
ал. 1 и 3 и чл. 5, ал. 1 и 3 се извършва от
постоянна междуведомствена комисия, създадена с решение на Министерския съвет.
(2) Приемът се осъществява въз основа на:
1. приложимите нормативни актове;
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2. правила за работа на постоянната комисия, утвърдени от министъра на образованието
и науката.
(3) Министърът на образованието и науката
определя при необходимост различен ред за
прием на отделни български общности и лица.
(4) Средствата за издръжка на обучението
на студентите, докторантите и специализантите, приети по реда на това постановление, се
осигуряват за сметка на държавния бюджет,
като те заплащат такси за обучение в размера,
определен за българските граждани, освен ако
в международен договор е предвидено друго.“
§ 7. Член 7 се изменя така:
„Чл. 7. Министерството на образованието и
науката осигурява за обучението зад граница
на лица от българска народност познавателни
книжки, учебници, учебни помагала и учебни комплекти в съответствие с получените
заявки и съобразно средствата, предвидени в
бюджета на Министерството на образованието и науката за реализиране на дейността за
съответната година.“
§ 8. В чл. 8а, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В изречение първо думите „Сърбия и
Черна гора“ се заменят с „Република Сърбия,
Черна гора“.
2. В изречение второ думите „Националния
център за отдих, възстановяване и спорт“ се
заменят с „Министерството на образованието
и науката“.
§ 9. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „Лицата по чл. 4, ал. 1,
2 и 5, по чл. 5, ал. 1“ се заменят с „Лицата
по чл. 4, ал. 1 и 3, чл. 5, ал. 1 и 3“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Средствата за стипендии и разходите за
обучение на студентите по чл. 4, ал. 1 и 3 и на
докторантите по чл. 5, ал. 1 се осигуряват от
бюджетите на съответните висши училища.“
3. В ал. 4 думите „чл. 5, ал. 1“ се заменят
с „чл. 5, ал. 3“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2495

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 68
ОТ 31 МАРТ 2016 Г.

за приемане на Програма на мерките за за
крила на деца с изявени дарби от държавни
и общински училища през 2016 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Приема Програма на мерките за
закрила на деца с изявени дарби от държавни
и общински училища през 2016 г. съгласно
приложението.
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Чл. 2. Необходимите средства за изпълнение на програмата по т. 1 да се осигурят от
централния бюджет за 2016 г. в рамките на
предвидените за тази цел средства.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. В Наредбата за условията и реда за
осъществяване на закрила на деца с изявени
дарби, приета с Постановление № 298 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 111
от 2003 г.; изм. и доп., бр. 51 и 89 от 2005 г.,
бр. 14 и 37 от 2006 г., бр. 79 от 2009 г., бр. 107
от 2011 г., бр. 48 и 62 от 2013 г. и бр. 36 от
2014 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 11 се правят следните изменения:
а) в ал. 1 т. 3 се отменя;
б) в ал. 4 т. 3 се отменя.
2. В чл. 14а, ал. 1 т. 3 се отменя.
3. В чл. 16, ал. 1 т. 3 се отменя.
4. Навсякъде в наредбата думите „министъра на земеделието и храните“ и „Министерството на земеделието и храните“ се заличават.
§ 2. (1) Производства по искания на ученици
от държавни училища към Министерството на
земеделието и храните, подадени до министъра
на земеделието и храните и неразгледани до
1 август 2016 г., се прекратяват от министъра
на земеделието и храните и се изпращат по
компетентност на кметовете на съответните
общини.
(2) Стипендии, отпуснати от министъра на
земеделието и храните до 1 август 2016 г., с
продължаващо изплащане през 2016 и 2017 г.,
се доизплащат от кметовете на съответните
общини, на чиято територия се намира училището, преобразувано по реда на § 10, ал. 1
от преходните и заключителните разпоредби
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на Закона за предучилищното и училищното
образование.
(3) Неизплатената част от средствата в
общ размер 31 854 лв., посочени на ред 3.
„Министерство на земеделието и храните“,
в част „Средства за изпълнение на мерките
за закрила на деца с изявени дарби за 2016“,
след 1 август 2016 г. се преразпределят, като
се включват към средствата за изплащане,
предвидени на ред 2. „Министерство на образованието и науката“.
(4) Кметът на съответните общини, на
чиято територия е преобразуваното училище,
подава мотивирано искане по реда на чл. 11,
ал. 5 от Наредбата за условията и реда за
осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с Постановление № 298 на
Министерския съвет от 2003 г., до министъра
на образованието и науката за ученици, придобили право на стипендии по раздел III от
Програмата на мерките за закрила на деца
с изявени дарби от държавни и общински
училища през 2016 г., както и за ученици с
продължаващо изплащане на стипендии.
§ 3. Постановлението се приема на основание чл. 5а от Закона за закрила на детето
във връзка с чл. 11, ал. 1 и 4 от Наредбата за
условията и реда за осъществяване на закрила
на деца с изявени дарби, приета с Постановление № 298 на Министерския съвет от 2003 г.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“,
с изключение на § 1, който влиза в сила от
1 август 2016 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 1

П Р ОГ РА М А
НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ
УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2016 Г.
РАЗДЕЛ І. МЕРКИ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ,
ПРЕДЛОЖЕНИ ОТ МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА
Мерки за закрила по Наредбата за условият а
и реда за осъществяване на закрила на деца
с изявени дарби (НУРОЗДИД)
1

ОБХВАТ НА МЕРКИТЕ
2

1. Предоставяне на еднократно финансово Ученик от държавно училище по изкуствата и по култу
подпомагане по чл. 8 НУРОЗДИД за:
рата, финансирано чрез Министерството на културата
(МК), класиран индивидуално до навършване на 18
години през 2016 г. на първо, второ или трето място
на национален или международен конкурс, олимпиада
или състезание, включени в програмата.
1.1. Подпомагане за обучение в курсове по Ученик, представил служебна бележка от организатоизкуства – ку рсове, майсторск и к ласове, ра за включване за обучение в курс, майсторски клас,
летни академии и пленери.
лятна академия или пленер и документ за класиране
на първо, второ или трето място на национален или
меж дународен конкурс, олимпиада или състезание,
включени в програмата.
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2. Предоставяне на стипендия по чл. 10 Ученик от държавно у чилище по изкуствата и по
НУРОЗДИД
културата, финансирано чрез МК, или от общинско
училище, класиран индивидуално до навършване на 18
години през 2016 г. на първо, второ или трето място
на национален или международен конкурс, олимпиада
или състезание, включени в програмата.
А. НАЦИОНАЛНИ КОНКУРСИ
2.1. Национален конкурс „Проф. Парашкев За ученици от ХІ – ХІІ клас.
Хаджиев“, орг. НМУ „Л. Пипков“ – София.
Провежда се на 11 март 2016 г. в София.
2.2. Национален ученически конкурс по ак- За индивидуални изпълнители от І възрастова група.
тьорско майсторство, орг. НГСЕИ – гр. Пловдив. Провежда се на 25 – 26 март 2016 г.
2.3. Национален конкурс за изпълнители За индивидуални изпълнители по народно пеене, кавал,
на народни инструменти и народно пеене гайда, гъдулка, тамбура от четвърта възрастова група.
„Песенна дъга над Кутев“, орг. НУФИ „Ф.
Кутев“, МК. Провежда се на 1 април 2016 г.
в Котел.
2.4. Национален конкурс „Светослав Обрете- Индивидуални изпълнители от втора възрастова грунов“ – Провадия, орг. МК, Община Провадия, па – пиано; цигулка и виола; виолончело и контрабас;
СБК, СМТДБ, НМА „П. Владигеров“, НБУ. флейта, обой, валдхорна, ударни инструменти.
Провежда се на 4 – 7 април 2016 г. в Провадия.
2.5. Национален конкурс за танцьори „Златна За изпълнители
гега“, орг. НУФИ „Филип Кутев“ – Котел, индивидуално.
МК. Провежда се на 23 април 2016 г. в Котел.
2.6. Национален конкурс за изпълнение
на българска музикална творба „Върбан
Върбанов“ – Бургас, орг. НУМСИ „Проф. П.
Владигеров“, Обл. управа Бургас, Община
Бургас. Провежда се на 14 – 16 април 2016 г.
в Бургас.

от ІІ възрастова група, класирани

За индивидуални изпълнители от трета възрастова група
по пиано и акордеон; цигулка и виола, виолончело и
контрабас, дървени духови – флейта, обой, кларнет и
фагот; медни духови – тромпет, валдхорна, цугтромбон
и туба, ударни инструменти, класическо пеене.

2.7. Национа лен конк у рс „Проф. К амен За ученици от първа и втора възрастова група – VІІІ – ІХ
Попдимитров“, орг. НБУ, НМУ „Л. Пип клас; Х – ХІІ клас.
ков“ – София. Провеж да се на 15 април
2016 г. в София.
2.8. Национален конкурс за гайдари и ин- За индивидуални изпълнители от трета възрастова група
струментални камерни състави „Вълшебни за висока (джура) гайда и от втора възрастова група за
ритми“, гр. Нови пазар, орг. Община Нови ниска (каба) гайда.
пазар и НЧ „Хр. Ботев“. Провежда се на 15 –
17 април 2016 г.
2.9. Национален акордеонен конкурс „Танцу- За индивидуални изпълнители от четвърта възрастова
ващи клавиши“ – Нови пазар, орг. Община група.
Нови пазар, НЧ „Хр. Ботев“. Провежда се
на 23 – 25 април 2016 г. в Нови пазар.
2.10. Национален конкурс по теория и история За ученици от ІХ – Х клас.
на музиката, орг. НМУ „Л. Пипков“ – София.
Провежда се на 22 април 2016 г. в София.
2.11. Национален конкурс за актова рисунка За участници от първа възрастова група – Х и ХІ клас.
по натура, орг. НГПИ „Св. Лука“ – София.
Провежда се през м. април 2016 г. в София.
2.12. Национален ученически конкурс за За участници в две възрастови групи – VІІІ – ІХ и
учебна рисунка по натура, орг. НУИИ „Ил. Х – ХІ клас.
Петров“, НХА. Провежда се на 23 – 24 април 2016 г.
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2.13. Национален младежки конкурс за изящ- Една възрастова група: по живопис, графика, скулптура,
ни и приложни изкуства, орг. МК. Провежда художествена керамика, силикатен дизайн, художествена
се на 3 юни 2016 г. в София.
дърворезба и мебел, художествена обработка на метали,
художествена тъкан и мода, рекламна графика /графичен
дизайн, илюстрация и оформление на книгата, детски
играчки, иконопис/стенопис, пространствен и промишлен
дизайн, театрален, кино- и телевизионен декор.
2.14. Национален конкурс за учащи от учебни Една възрастова група, две категории – репортажна и
заведения, в които се изучава фотография артистична фотография.
„Фото Академика“, орг. Фотографска академия „Янка Кюркчиева“. Провежда се на
2 юни 2016 г. в София.
2.15. Национален конкурс за изпълнители За индивидуални изпълнители от трета възрастова група.
на тамбура „Руско Стефанов“, орг. Община
Сунгурларе, област Бургас. Провежда се на
29 октомври 2016 г.
2.16. На ц иона лен кон к у р с за п иа н ис т и За индивидуални изпълнители от трета възрастова група.
„Мила Михайлова“ – Варна, орг. НУИ „Д.
Христов“, Община Варна и Фондация „М.
Михайлова“. Провежда се на 29 октомври –
1 ноември 2016 г.
2.17. VІІ конкурс за млади изпълнители на Индивидуални изпълнители от трета възрастова група
оркестрови инструменти „Добрин Петков“, по цигулка и виола; виолончело, контрабас и арфа.
орг. НУМТИ – Пловдив. Провежда се на
8 – 11 ноември 2016 г. в Пловдив.
2.18. Национален конкурс/олимпиада или Ученик, класиран индивидуално до навършване на 18
състезание, включени в раздел ІІ, ІІІ и ІV години в съответната възрастова група/състезателна
на програмата за 2016 г.
група/категория/вид/жанр изкуство/инструмент/раздел/
направление/формат/учебен предмет/наука/проект/вид
спорт/спортна дисциплина:
Б. МЕЖДУНАРОДНИ КОНКУРСИ
2.19. Международен конкурс „Млади виртуо- За индивидуални изпълнители от ІІ и ІІІ възрастова
зи“, София, орг. НМУ „Л. Пипков“. Провежда група, специалности пиано и класическа китара.
се на 28 март – 3 април 2016 г. в София.
2.20. Международен конкурс за класическа За индивидуални изпълнители от трета възрастова група.
китара „Академик Марин Големинов“ – Кюстендил, орг. ч-ще „Братство 1869“, Община
Кюстендил. Провежда се на 7 – 10 април
2016 г. в Кюстендил.
2.21. Международен конкурс за инструмен- За индивидуални изпълнители инструменталисти.
талисти и композитори „Музиката и земята“ – София, орг. Фондация и НМ „Земята
и хората“, СБМТД. Провежда се на 18 –
22 април 2016 г. в София.
2.22. Меж д у народен фолк лорен конк у рс За индивидуални изпълнители по народно пеене от 15„Пауталия“, орг. Община Кюстендил, НЧ до 17-годишна възраст включително.
„Братство 1869“. Провежда се на 26 – 28 юни
2016 г. в Кюстендил.
2.23. Международен младежки фестивал –
конкурс „Надежди, таланти, майстори“ – Доб
рич. Орг. Община Добрич. Провежда се на
6 – 10 септември 2016 г. в Добрич.

За индивидуални изпълнители от втора възрастова група
по специалностите пиано, цигулка, виола, виолончело,
флейта и от първа възрастова група по солово класическо пеене.

2.24. Международен клавирен конкурс „Кла- За индивидуални изпълнители от ІІІ възрастова група.
сика и съвременност“, орг. НУМСИ „Хр.
Морфова“ – гр. Стара Загора. Провежда се
на 19 – 22 октомври 2016 г. в Ст. Загора.

БРОЙ 28

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

1

С Т Р. 3 9
2

2.25. Международен цигулков конкурс „Проф. За индивидуални изпълнители от трета възрастова група.
Недялка Симеонова“, гр. Хасково, орг. Община Хасково, СБК, СБМТД, НМА, АМТИИ.
Провежда се на 21 – 23 октомври 2016 г. в
Хасково.
2.26. Международен конкурс/олимпиада или Ученик, класиран индивидуално до навършване на 18
състезание, включени в раздел ІІ, ІІІ и ІV години в съответната възрастова група/състезателна
на програмата за 2015 г.
група/категория/вид/жанр изкуство/инструмент/раздел/
направление/формат/учебен предмет/наука/проект/вид
спорт/спортна дисциплина.
РАЗДЕЛ ІІ. МЕРКИ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ,
ПРЕДЛОЖЕНИ ОТ МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУК АТА
Мерки за закрила по Наредбата за условия
та и реда за осъществяване на закрила на
деца с изявени дарби

ОБХВАТ НА МЕРКИТЕ

1

2

1. Предоставяне на еднократно финансово Ученик от държавно училище, финансирано чрез Ми
подпомагане по чл. 8 НУРОЗДИД за:
нистерството на образованието и науката (МОН), кла
сиран индивидуално до навършване на 18 години през
2016 г. на първо, второ или трето място на национален
или международен конкурс, олимпиада или състезание
в областта на науката, изкуството и спорта, включени
в програмата.
1.1. Подпомагане за обучение в курсове по
наука и изкуства, организирани от училища,
извънучилищни педагогически учреждения,
научни и творчески съюзи, фондации, сдружения и фирми.

Ученик от държавно училище, финансирано от МОН,
класиран на първо, второ или трето място на конкурс,
олимпиада или състезание в областта на изкуството,
науката и спорта, представил служебна бележка от организатора за включване в курс за обучение по наука и
изкуство и документ за класиране.

1.2. Подпомагане за участие в пленери,
обучителни и тренировъчни лагери, организирани от училища, извънучилищни педагогически учреждения, научни и творчески
съюзи, фондации, сдружения и фирми.

Ученик от държавно училище, финансирано от МОН,
класиран на първо, второ или трето място на конкурс,
олимпиада или състезание в областта на изкуството,
науката и спорта, представил служебна бележка от
организатора за включване в пленер, обучителни или
тренировъчни лагери и документ за класиране.

1.3. Подпомагане за участие в национални
и международни конкурси, олимпиади и
състезания, включени в раздел ІІ, т. 2 от
програмата.

Ученик от държавно училище, финансирано от МОН,
класиран на първо, второ или трето място на конкурс,
олимпиада или състезание в областта на изкуството,
науката и спорта, представил покана или документ,
потвърждаващ участието в национален или международен конкурс, включен в раздел ІІ, т. 2 от програмата с
мерки за закрила на деца с изявени дарби през 2016 г.,
и документ за класиране.

2. Предоставяне на стипендия по чл. 10 Ученик от държавно училище, финансирано чрез МОН,
НУРОЗДИД
или от общинско училище, класиран индивидуално до
навършване на 18 години през 2016 г. на първо, второ
или трето място на национален или международен кон
курс, олимпиада или състезание, включени в програмата.
А. НАЦИОНАЛНИ КОНКУРСИ В ОБЛАСТТА НА ИЗКУСТВАТА
2.1. Национален конкурс „Моите детски Трета група – VІІІ – ХІІ клас: в направление литературно
мечти“ от Националния календар за извън творчество и в направление изобразително изкуство – разучилищни дейности на МОН, организиран дел рисунка и раздел приложно изкуство.
от МОН и НДД. Провежда се през февруари
2016 г. в София.

С Т Р.

40

ДЪРЖАВЕН
1

ВЕСТНИК

БРОЙ 28
2

2.2. Национален конкурс „Малките нашен- Четвърта г ру па, първа категори я – специа лизирани
ци“ за весела детска рисунка, организиран институции и школи; VІІІ – ХІІ клас, детска рисунка.
от Община Казанлък и ОДК „Св. Иван
Рилски“, Казанлък. Провежда се през март
2016 г. в Казанлък.
2.3. Национален детски конкурс „Диньо Трета група – VІІІ – Х клас, индивидуални изпълнители
Маринов“ за изпълнители на народна му- по народно пеене, първа и втора категория.
зика: певци, инструменталисти, народни
хорове, оркестри и ансамбли от Националния календар за извънучилищни дейности
на МОН, организиран от ОДК – Варна, и
Община Варна. Провежда се през април
2016 г. във Варна.
2.4. Национален конкурс за млади изпъл- Четвърта група – VІІІ – ХІІ клас, раздел солисти.
нители на забавна песен от Националния
календар за извънучилищни дейности на
МОН, организиран от ОДК – Пловдив, и
Община Пловдив. Провежда се през април
2016 г. в Пловдив.
2.5. Национален конкурс за класически, Четвърта група, индивидуални изпълнители в три жанра:
характерен и съвременен танц, организиран класически, характерен и съвременен танц.
от Община Бургас, Обединен детски комплекс – Бургас. Провежда се през април
2016 г. в Бургас.
2.6. Национални конкурси под надслов „За Една група – VІІІ – ХІІ клас, в конкурса за есе и две
хляба наш ...“ за научна разработка (проект) групи – VІІІ – ХІІ клас, в конкурса за индивидуална
и за есе, организирани от ФХСЛ, ОДК – Бла- научна разработка (проект).
гоевград, и Oбщина Благоевград. Провежда
се през април 2016 г. в Благоевград.
2.7. Национален литературен конкурс „Петя Една група – VІІІ – ХІІ клас, в два раздела – поезия и
Дубарова“, организиран от Oбщина Бургас, проза.
къща музей „Петя Дубарова“, РИО – Бургас. Провежда се през май 2016 г. в Бургас.
2.8. Национален конкурс за стихотворе- Втора група – ІХ – ХІІ клас, в два раздела – есе и стиние и есе „Живеем в земята на Ботев“ хотворение.
от Националния календар за извъну чилищни дейности на МОН, организиран от
ЦРД – Враца, и Oбщина Враца. Провежда
се през май 2016 г. във Враца.
2.9. Национален конкурс „Бог е любов“, Три групи – VІІІ – ХІІ клас, в жанровете стихотворение,
организиран от МОН. Провежда се през разказ или есе, рисунка и приложно изкуство (присъжда
юни 2016 г. в София/Русе.
се само първо място на националния етап по статут).
2.10. Национален пленер – конкурс по графи- Две възрастови групи – VІІІ – Х клас и ХІ – ХІІ клас в
ка и живопис „Врачанска есен“, организиран две категории – графика и живопис.
от Oбщина Враца и СОУ „Отец Паисий“,
Враца. Провежда се през октомври 2016 г.
във Враца.
2.11. Национален етап на конкурса за дет- Трета възрастова група – от 15 до 18 години; първа, втора
ска рисунка „С очите си видях бедата“ от и трета категория (присъжда се само първо място на
Националния календар за извънучилищни националния етап по статут).
дейности на МОН, организиран от ГДПБЗН
към МВР и НДД. Провежда се през октомври 2016 г. в София.
2.12. Национален ученически конкурс от Една възрастова група – VІІІ – ХІІ клас, за индивидуални
Националния календар за извънучилищни участници в два формата – електронна презентация и
дейности на МОН, организиран от Национа- изследователски писмен проект.
лен клуб „Родолюбие“, НДД и др. Провежда
се през октомври 2016 г. в София.
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2.13. Национален танцов конкурс за теа- Четвърта група от 15 до 18 години, за индивидуални
трално-сценични танци – класически балет, изпълнители в три жанрови категории – класически,
характерни и съвременни танци „България характерен и съвременен танц.
танцува“, организиран от Община Димит
ровград и ОП „Детски и младежки център“ – Димитровград. Провежда се през
октомври – ноември 2016 г. в Димитровград.
2.14. Национален конкурс по народно при- Трета група в народно приложно изкуство, в два разделожно изкуство „От Коледа до Васильовден“ ла – керамика, декоративни пана/тъкани.
от Националния календар за извънучилищни
дейности на МОН, организиран от НДД.
Провежда се през декември 2016 г. в София.
2.15. Национални конкурси, включени в Ученик от държавно училище, финансирано от МОН,
раздел І на програмата.
класиран индивидуално в съответната възрастова група,
състезателна група, категория, вид или жанр изкуство,
инструмент, раздел, направление.
Б. НАЦИОНАЛНИ ОЛИМПИАДИ, СЪСТЕЗАНИЯ И КОНКУРСИ В ОБЛАСТТА НА НАУК АТА
2.16. Зимни математически състезания. Про- Четири състезателни групи – VІІІ – ХII клас.
веждат се на 22.01. – 24.01.2016 г. в Ямбол
(VІІІ – ХІІ клас).
2.17. Национално състезание по матема- Две състезателни групи – VІІІ – ХII клас.
т и ческ а л и н г вис т и к а. Провеж да се на
30.01. – 31.01.2016 г. в Сливен.
2.18. Зимни състезания по информатика. Три състезателни групи – VІІІ – ХІІ клас.
Провеждат се на 05.03. – 06.03.2016 г. във
Велико Търново.
2.19. Национална олимпиада по руски език. Пет състезателни групи – VІІІ – ХІІ клас.
Провежда се на 12.03.2016 г. в Бургас.
2.20. Национална олимпиада по френски Пет състезателни групи – VIII – XII клас.
език. Провежда се на 19.03.2016 г. в Сливен.
2.21. Национална олимпиада по италиански Пет състезателни групи – VIII – XII клас.
език. Провежда се на 19.03.2016 г. в София.
2.22. Национална олимпиада по испански Пет състезателни групи – VIII – XII клас.
език. Провежда се на 26.03.2016 г. в Бургас.
2.23. Национална олимпиада по английски Пет състезателни групи – VIII – XII клас.
език. Провежда се на 12.03.2016 г. в Габрово.
2.24. Национална олимпиада по немски Пет състезателни групи – VIII – XII клас.
език. Провежда се на 25.03. – 27.03.2016 г.
в Стара Загора.
2.25. Национална олимпиада по химия и Три състезателни групи – VІІІ – ХІІ клас.
опазване на околната среда. Тестови задачи
за ученици в гимназиален етап. Провежда
се на 19.03. – 20.03.2016 г. в Ямбол.
2.26. Математическо състезание меж д у Четири състезателни групи – VІІІ – ХІ клас.
профилирани гимназии и паралелки на
СОУ с чуждоезиков профил. Провежда се
на 18.03. – 20.03.2016 г. в Тетевен.
2.27. Пролетни математически състезания. Четири състезателни групи по математика – VІІІ – ХІ
Провеждат се на 02.04. – 03.04.2016 г.:
клас.
ІV – VІІІ клас в Плевен. ІХ – ХІІ клас в Русе.
2.28. Пролетно национално състезание по Пет състезателни групи – VІІІ – ХІІ клас.
физика. Провежда се на 12.03. – 13.03.2016 г.
в Бургас.

С Т Р.

42

ДЪРЖАВЕН
1

ВЕСТНИК

БРОЙ 28
2

2.29. Национално състезание по компютърни Една състезателна група – VІІІ – ХІІ клас.
мрежи. Провежда се на 16.04. – 17.04.2016 г.
в София.
2.30. Национално състезание „Виртуалн о Една състезателна група – VІІІ – ХІІ клас.
п редп ри я т ие“. Провеж да се на 15.04. –
16.04.2016 г. в София.
2.31. Национална олимпиада по техническо Три състезателни групи – VІІІ клас и две групи IX – ХІІ
чертане. Провежда се на 22.04. – 24.04.2016 г. клас.
във Варна.
2.32. Национална олимпиада по астроно- Три състезателни групи – VІІІ – ХІІ клас.
мия. Провежда се на 07.05. – 08.05.2016 г.
в Кюстендил.
2.33. Национална олимпиада по география Две състезателни групи – VІІІ – ХІІ клас.
и икономика. Провеж да се на 22.04. –
24.04.2016 г. във Варна.
2.34. Национална олимпиада по информа- Три състезателни групи – VІІІ – ХІІ клас.
тика. Провежда се на 23.04. – 24.04.2016 г.
в Хасково.
2.35. Национална олимпиада по физика. Три състезателни групи – VІІІ – ХІІ клас.
Провежда се на 05.04. – 06.04.2016 г. в Ловеч.
2.36. Национално състезание по химия и Една състезателни група – ІХ – ХІІ клас.
опазване на околната среда „Тестови задачи
за ученици в гимназиален етап“. Провежда
се на 16.04. – 17.04.2016 г. в Хисаря.
2.37. Национална олимпиада по биология Две състезателни групи – VІІІ – ХІІ клас.
и здравно образование. Провежда се на
07.04. – 08.04.2016 г. във Варна.
2.38. Национална олимпиада по филосо- Една състезателна група – ІХ – ХІІ клас.
фия. Провежда се на 26.03. – 27.03.2016 г.
в Перник.
2.39. На ц иона л на ол и м п иа да по мат е - Три състезателни групи – VІІІ – ХІІ клас.
матическа лингвистика. Провежда се на
09.04. – 10.04.2016 г. в Боровец/Самоков.
2.40. Национална олимпиада по математика. Две състезателни групи – VІІІ – ХІІ клас.
Провежда се на 15.04. – 18.04.2016 г. в София.
2.41. Национална олимпиада по информа- Две състезателни групи – VІІІ – ХІІ клас.
ционни технологии. Провежда се на 14.05. –
15.05.2016 г. в Хисаря.
2.42. Национална олимпиада по граждан- Две състезателни групи – VІІІ – ХІІ клас.
ско образование. Провежда се на 07.05. –
08.05.2016 г. във В. Търново.
2.43. Национален конкурс „Млади таланти“,
организиран от МОН (част от рамковите
програми на Европейския съюз за научни
изследвани я и иновации). Провеж да се
април 2016 г. в София.

Една състезателни група – VІІІ – ХІІ клас за индивидуални проекти в три научни области: природни и инженерни науки, хуманитарни и социални науки, здраве и
медицински науки.

2.44. Национален пролетен турнир по инфор- Три състезателни групи – VІІІ – ХІІ клас.
матика. Провежда се на 11.06. – 12.06.2016 г.
в Пловдив.
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2.45. Математическо състезание „Европейско Три състезателни групи – VІІІ – ХІІ клас.
Кенгуру“ – национален кръг. Провежда се
на 04.06.2016 г. в София.
2.46. Национално многоезично състезание
по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език. Провежда се на
28.11.2016 г. в Дупница.

Шест състезателни групи – ХІ клас:
ФЕ, НЕ, ИтЕ, ИЕ, РЕ – АЕ
АЕ, ФЕ, ИтЕ, ИЕ, РЕ – НЕ
АЕ, НЕ, ИтЕ, ИЕ, РЕ – ФЕ
АЕ, ФЕ, НЕ, ИтЕ, РЕ – ИЕ
АЕ, ФЕ, НЕ, ИтЕ, ИЕ – РЕ
АЕ, ФЕ, НЕ, ИЕ, РЕ – ИтЕ

2.47. Национално състезание за речеви и Две състезателни групи – VІII – XI клас.
комуникативни умения на английски език.
Провежда се през ноември 2016 г. в София.
В. МЕЖДУНАРОДНИ КОНКУРСИ В ОБЛАСТТА НА НАУК АТА И ИЗКУСТВАТА
2.48. Международна Менделеева олимпи- Възрастова група до X – XII клас.
ада по химия. Провежда се през 2016 г. в
Душанбе, Таджикистан.
2.49. Международна олимпиада по филосо- Възрастова група до 18 години.
фия. Провежда се през 2016 г. в Гент, Белгия.
2.50. Международен детски конкурс „Слънце, Трета група за индивидуални изпълнители в три раздерадост, красота“, организиран от Oбщина ла – пиано, народна песен, забавна/естрадна песен.
Несебър и ОДК – Несебър. Провежда се
през юни 2016 г. в Несебър.
2.51. Меж д у народен еколог и чен фору м Възрастова група – 15 до 18 години, индивидуални учас„Сребърна“. Конкурс за ученически инди- тници с проекти по избрана тема.
видуални проекти по екология и опазване
на околната среда, организиран от НДД,
Община Силистра, фондаци я „Еврика“.
РИСВ – Русе, ОДК – Силистра. Провежда
се на 3 – 5 юни 2016 г. в Силистра.
2.52. Международна олимпиада по матема- Възрастова група до 18 години.
тика. Провежда се през 2016 г. в Хонгконг,
Китай.
2.53. Международна олимпиада по физика. Възрастова група до 18 години.
Провежда се през 2016 г. в Цюрих, Швейцария.
2.54. Международен конкурс за изкуства Четвърта възрастова група VІII – XII клас в раздел музи„Радост на брега“, организиран от Община кално изкуство: кавал, народно пеене, пиано, поппеене.
Созопол и Сдружение „Радост на брега“
със съдействието на Oбщина Поморие.
Провежда се през юни 2016 г. в Созопол.
2.55. Международна олимпиада по биология. Възрастова група ІХ – ХІІ клас.
Провежда се през 2016 г. в Ханой, Виетнам.
2.56. Международна олимпиада по химия. Възрастова група Х – ХІІ клас.
Провежда се през 2016 г. в Карачи, Пакистан.
2.57. Международна олимпиада по мате- Възрастова група до 18 години.
матическа лингвистика. Провежда се през
2016 г. в Майсур, Индия.
2.58. Международна олимпиада по инфор- Възрастова група до 18 години.
матика. Провежда се през 2016 г. в Казан,
Русия.
2.59. Международна олимпиада по география Възрастова група до 18 години.
и икономика. Провежда се през 2016 г. в
Пекин, Китай.
2.60. Международен конкурс на изкуства- ІV група, VIII – XII клас, индивидуални изпълнители
та – конкурс за изпълнители на детска и на забавна песен.
забавна песен „Речни ноти“, организиран
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от Община Тутракан, Общинския център
за извънучилищни дейности – Тутракан.
Провежда се през август 2016 г. в Тутракан.
2.61. Международна олимпиада по астроно- Възрастова група до 18 години.
мия. Провежда се през 2016 г. в Пловдив.
Г. МЕЖДУНАРОДНИ СЪСТЕЗАНИЯ, ДЪРЖ АВНИ ПЪРВЕНСТВА И УЧЕНИЧЕСКИ СПОРТНИ
СЪСТЕЗАНИЯ
2.62. Финали на олимпийски игри, световни,
европейски, балкански първенства, световни
ранглисти (за спортове, за които не се провеждат световни и европейски първенства)
и аналогични финали на първенства за хора
с увреждания.
Не се включват финали на първенства с
регламенти на:
– турнири, купи, кръгове и/или подборни
серии и финали, с които се дублират спортните дисциплини и категории;
– дисциплини щафети;
– двойки, тройки, четворки и др., които са
включени за индивидуални класирания в
съответствие със спецификата на вида спорт.

1. Ученик в държавно училище, финансирано от МОН, от
VІІІ – ХІІ клас, класиран индивидуално до навършване
на 18 години в индивидуален шампионат на първо, второ
или трето място по:
– спорт (включен в раздел IV, т. 2.2.1.1 от Програмата)
за съответната възраст и пол, спортната дисциплина
или категория;
– олимпийски индивидуален спорт (включен в раздел IV,
т. 2.2.2.3 от Програмата) – балканско първенство;
– спорт за хора с увреждания.

2.63. Финали на държавни индивидуални
първенства (ДИП) и финали на държавни
първенства за хора с увреждания – един
за календарната година по съответния вид
спорт, възраст и пол, определен от лицензираната българска спортна федерация и
отговарящ на условията по т. 1 и 2.
Не се включват финали на първенства с
регламенти на:
– турнири, купи, кръгове и/или подборни
серии и финали, с които се дублират спортните дисциплини и категории;
– дисциплини щафети;
– участие на двойки, тройки, четворки и
др., които са включени като индивидуални
класирания в съответствие със спецификата
на вида спорт.

1. Ученик в държавно училище, финансирано от МОН, от
VІІІ – ХІІ клас, класиран индивидуално до навършване на
18 години в индивидуален шампионат на първо място по:
– спорт (включен в раздел IV, т. 2.2.2.3 от Програмата),
спортната дисциплина или категория;
– спорт за хора с увреждания.

2.64. Финали на Ученически игри за съответната възраст и пол, включени в Националния
спортен календар на МОН. Провеждат се
през май – юни 2016 г.

1. Ученик в държавно или общинско училище от
VІІІ – Х клас, класиран индивидуално до навършване на
18 години на първо място в един от спортовете – бадминтон, тенис на маса, шахмат и лека атлетика – 7 дисциплини (без щафета).

2. Ученик в държавно училище, финансирано от МОН,
от VІІІ – ХІІ клас, спечелил до навършване на 18 години
индивидуална награда от отборните спортове (включени
в раздел IV, т. 2.2.2.2 от Програмата) или от отборните
спортове за хора с увреждания.
*Постигнато класиране при минимум участие на 4 държави
и при конкуренция от 6 участници (не се прилага за състезанията за хора с увреждания).

2. Ученик в държавно училище, финансирано от МОН,
от VІІІ – ХІІ клас, спечелил до навършване на 18 години индивидуална награда „най-добър реализатор“ от
отборните спортове (включени в раздел IV, т. 2.2.2.4 от
Програмата).
* Постигнато класиране при минимум участие на 4 лицензирани спортни клуба и конкуренция от 6 участници (не се
прилага за състезанията за хора с увреждания).

2. Ученик в държавно или общинско училище от
VІІІ – Х клас, спечелил до навършване на 18 години
индивидуална награда „най-добър реализатор“ в един
от спортовете – баскетбол, волейбол, хандбал и футбол.
2.65. Финали на Ученически игри за учениците с увреден слух, нарушено зрение,
физически увреждания и увреждания на
централната нервна система – един за календарната година за съответната възраст
и пол, определено от лицензираната българска спортна федерация, администрираща
спорта за хора с увреждания, и отговарящо
на условията по т. 1 и 2. Провеждат се през
февруари – юни 2016 г.

1. Ученик от VІІІ – Х клас oт държавно училище или от
общинско училище, класиран до навършване на 18 години на I място по един вид спорт, спортна дисциплина,
категория (при най-малко трима участници в дисциплина
или категория).
2. Учен и к в д ърж а вно и л и общ и нско у ч и л и ще о т
VІІІ – Х клас, спечелил индивидуална награда „най-добър
реализатор“ в един от отборните спортове.
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РАЗДЕЛ ІІІ. МЕРКИ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ,
ПРЕДЛОЖЕНИ ОТ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Мерки за закрила по Наредбата за условият а
и реда за осъществяване на закрила на деца
с изявени дарби (НУРОЗДИД)

ОБХВАТ НА МЕРКИТЕ

1. Предоставяне на еднократно финансово Ученик от държавно училище, финансирано чрез Ми
подпомагане по чл. 8 НУРОЗДИД за:
нистерството на земеделието и храните (МЗХ), класиран
на първо, второ или трето място на национален или
международен конкурс, олимпиада или състезание,
включени в програмата за 2016 г.
1.1. Подпомагане на обучение в курсове по
науката, организирани в училища, извън
училищни педагогически центрове, творчески съюзи, фондации, фирми, сдружения.

Ученик от държавно училище, финансирано от МЗХ,
на възраст от 15 до 18 години, представило служебна
бележка за включване в курсове по наука и документ
за класиране.

2. Предоставяне на стипендия по чл. 10 Ученик в държавно училище, финансирано чрез МЗХ,
НУРОЗДИД
или от общинско училище, класиран индивидуално до
навършване на 18 години през 2016 г. на първо, второ или
трето място на национален или международен конкурс,
олимпиада или състезание, включени в програмата.
А. НАЦИОНАЛНИ КОНКУРСИ
2.1. Национален ученически горски конкурс. Възрастова група – от 15 до 18 години.
Провежда се през април 2016 г. в София.
2.2. Национален конкурс по фермерство в Възрастова група – от 15 до 18 години.
две направления: Растениевъдство и Живот- Ученик, класиран индивидуално на първо, второ или
новъдство. Провежда се през март 2016 г. в трето място по посочените направления.
Стара Загора.
2.3. Национален конкурс за проектиране Възрастова група – от 15 до 18 години.
на мебели. Провежда се през април 2016 г.
в София.
2.4. Национален конкурс или състезание, Ученик, класиран индивидуално в съответната възрасвключени в раздели І, ІІ или ІV на програмата. това група, състезателна група, категория, вид или жанр
изкуство, инструмент, раздел, направление, формат,
наука, вид спорт, спортна дисциплина.
Б. МЕЖДУНАРОДНИ КОНКУРСИ
2.5. Международен екологичен форум „Сре- Възрастова група – от 15 до 18 години, индивидуални
бърна“. Конкурс за ученически индивидуални участници с проекти по избрана тема.
проекти по екология и опазване на околната
среда, организиран от МОН, НДД, Община
Силистра, фондация „Еврика“, РИО – Силистра, РИОСВ – Русе, ОДК – Силистра.
Провежда се на 3 – 5 юни 2016 г. в Силистра.
2.6. Международен конкурс/олимпиада или Възрастова група – от 15 до 18 години.
състезание, включени в раздели І, ІІ и ІV
на програмата за 2016 г.
РАЗДЕЛ ІV. МЕРКИ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ,
ПРЕДЛОЖЕНИ ОТ МИНИСТЪРА НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
Мерки за закрила по Наредбата за
условията и реда за осъществяване
на закрила на деца с изявени дарби
(НУРОЗДИД)

ОБХВАТ НА МЕРКИТЕ

1

2

1. Предоставяне на еднократно Ученик от държавно спортно училище, финансирано чрез Минис
финансово подпомагане по чл. 8 терството на младежта и спорта (ММС), класиран до навършване
НУРОЗДИД за:
на 18 години на първо, второ или трето място на олимпийски
игри, световно първенство, европейско първенство и балканско
първенство или на първо място на финали на държавно първен
ство, по спортове, включени в програмата за 2016 г.
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1.1. Под пома га не за у час т ие в
държавни и международни първенства по спортове, включени в
програмата за 2016 г.
1.2. Подпомагане за у част ие в
тренировъчни лагери по спортове,
включени в програмата за 2016 г.

Ученик от държавно спортно училище, финансирано чрез ММС,
представил служебна бележка за участие в държавно, международно първенство или в тренировъчен лагер, както и документ
за класиране, съгласно програмата за 2016 г.

2. Предоставяне на стипендия по Ученик в държавно спортно училище, финансирано чрез ММС,
чл. 10 НУРОЗДИД
или от общинско училище, класиран до навършване на 18 години
на първо, второ или трето място на олимпийски игри, световно
първенство, европейско първенство, балканско първенство или
на първо място на финали на държавно първенство, включени
в програмата за 2016 г.
2.1. Финал на меж дународно и
държавно състезание/първенство
за съответната възрастова група
и пол, включени в календарите на
лицензираните български спортни
федерации* за ученици от държавните и общинските спортни
училища.
*Конкретните държавни първенства, резултатите от които са валидни за предоставяне на закрила,
се определят от лицензираните
български спортни федерации.
*Регистър на спортните федерации
и определените спортни състезания
са публикувани на електронната
страница на ММС.

1. Ученик в държавно или общинско спортно училище от VІІІ до
ХІІ клас, класиран до навършване на 18 години индивидуално
на първо, второ или трето място на олимпийски игри, световно
първенство или европейско първенство по индивидуален спорт,
включен в учебната програма на училището;
– в спорта акробатика – постигнато класиране само в многобой.
2. Ученик в държавно или общинско спортно училище от VІІІ до
ХІІ клас, класиран до навършване на 18 години индивидуално
на първо, второ или трето място на балканско първенство (БП)
или на първо място на финали на държавно първенство (ДП) по
олимпийски индивидуален спорт, включен в учебната програма
на училището, и при спазване на следните изисквания:
БП – постигнато класиране при минимум участие на 4 държави
и при конкуренция от 6 участници в дисциплина или категория;
ДП – постигнато класиране при минимум участие на 4 спортни клуба и при конкуренция от 6 участници в дисциплина или
категория;
– за спорта модерен петобой – постигнато класиране в дисциплините, по които се провеждат ЕП и/или СП.
*Не се включват:
– финали на първенства с регламенти на европейски регионални
първенства, турнири, купи, кръгове;
– в индивидуалните видове спорт – дисциплини щафети, двойки,
тройки, четворки и др.;
– финали на състезания по гребен ергометър;
– финали на лекоатлетически състезания в зала;
– финали на летни състезания с ролкови ски.
3. Ученик в държавно или общинско спортно училище от VІІІ
до ХІІ клас, спечелил до навършване на 18 години индивидуална
награда в колективен спорт, включен в учебната програма на
училището, на олимпийски игри, световно първенство, европейско
първенство или балканско първенство.
4. Ученик в държавно или общинско спортно училище от VІІІ
до ХІІ клас, спечелил до навършване на 18 години индивидуална награда, от отбор, класиран на първо място на финали на
държавно първенство, в колективен спорт, включен в учебната
програма на училището.
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2.2. Финал на меж дународно и
държавно състезание/първенство
за съответната възрастова група
и пол, включени в календарите на
лицензираните български спортни
федерации за ученици от общинските училища.
2.2.1. Олимпийски игри, световно
първенство и европейско първенство, включени в календарите на
лицензираните български спортни
федерации* по олимпийски видове
спорт; по спортовете, по които
п рез у чебната 2015 – 2016 г. се
осъществява обучение в спортните
училища; по спортове, включени
в Националния спортен календар
на МОН.
* Регистър на спортните федерации е публикуван на електронната
страница на ММС.

1. Ученик в общинско училище от VІІІ до ХІІ клас, класиран
индивидуално до навършване на 18 години в индивидуален шампионат на първо, второ или трето място на олимпийски игри,
световно първенство или европейско първенство по спортовете
акробатика, автомоделен спорт, бадминтон, биатлон, борба, бокс,
вдигане на тежести, ветроходство, гребане, джудо, джу-джицу, кану-каяк, карате, кик-бокс, колоездене, конен спорт, корабомоделен
спорт, лека атлетика, ловна стрелба, модерен петобой, плуване,
самбо, скокове батут, скокове във вода, синхронно плуване, ски
алпийски дисциплини, ски бегови дисциплини, ски скокове,
сноуборд, спортни шейни, спортна гимнастика, спортна стрелба,
сумо, таекуондо, тенис, тенис на маса, триатлон, фехтовка, фигурно
пързаляне, шорттрек, шахмат, шотокан карате до и художествена
гимнастика.
– в спорта акробатика – постигнато класиране само в многобой.
* Не се включват:
– финали на първенства с регламенти на европейски регионални
първенства, турнири, купи, кръгове;
– в индивидуалните видове спорт – дисциплини щафети, двойки,
тройки, четворки и др.;
– финали на състезания по гребен ергометър;
– финали на лекоатлетически състезания в зала;
– финали на летни състезания с ролкови ски.
2. Ученик в общинско училище от VІІІ до ХІІ клас, спечелил до
навършване на 18 години индивидуална награда в колективните
спортове волейбол, баскетбол, футбол, хандбал, ръгби, бейзбол,
водна топка, софтбол, хокей на трева и хокей на лед, на олимпийски игри, световно първенство, европейско първенство или
балканско първенство.

2.2.2. Финал на балканско и държавно първенство за съответната
възрастова група и пол, включени
в календарите на лицензираните
български спортни федерации по
олимпийските спортове, по които
п рез у чебната 2015 – 2016 г. се
осъществява обу чение в спортните училища и тези, включени
в Националния спортен календар
на МОН.
*Конкретните държавни първенства, резултатите от които са валидни за предоставяне на закрила,
се определят от лицензираните
български спортни федерации.
*Регистър на спортните федерации
и определените спортни състезания
са публикувани на електронната
страница на ММС.

3. Ученик в общинско училище от VІІІ до ХІІ клас, класиран
индивидуално до навършване на 18 години в индивидуален шампионат на първо, второ или трето място на балканско първенство
(БП) или на първо място на финали на държавно първенство
(ДП) по спортовете: бадминтон, биатлон, борба, бокс, вдигане
на тежести, гребане, джудо, кану-каяк, колоездене, конен спорт,
лека атлетика, модерен петобой, плуване, скокове батут, ски алпийски дисциплини, ски бегови дисциплини, сноуборд, спортна
гимнастика, спортна стрелба, таекуондо – WTF, тенис, тенис
на маса, художествена гимнастика, и при спазване на следните
изисквания:
БП – постигнато класиране при минимум участие на 4 държави
и при конкуренция от 6 участници в дисциплина или категория;
ДП – постигнато класиране при минимум участие на 4 спортни
клуба и при конкуренция от 6 участници в дисциплина, категория;
– за спорта модерен петобой – постигнато класиране в дисциплините, по които се провеждат ЕП и/или СП;
* Не се включват:
– финали на първенства с регламенти на турнири, купи, кръгове;
– в индивидуалните видове спорт – дисциплини щафети, двойки,
тройки, четворки и др.;
– финали на състезания по гребен ергометър;
– финали на лекоатлетически състезания в зала;
– финали на летни състезания с ролкови ски.
4. Ученик в общинско училище от VІІІ до ХІІ клас, спечелил
до навършване на 18 години индивидуална награда, от отбор,
класиран на първо място на финали на държавно първенство в
колективните спортове волейбол, баскетбол, футбол, хандбал.
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2.3. Финал на меж дународно и
държавно състезание/първенство
за хора с увреждания, включени
в държавни я и меж ду народни я
спортен календар на съответните
лицензирани спортни организации, администриращи спорта за
хора с увреждания – без щафети,
двойки и др.

2
1. Ученик в общинско училище от VІІІ до ХІІ клас, класиран
индивидуално до навършване на 18 години в индивидуален шампионат на първо, второ или трето място на световно първенство,
европейско първенство или балканско първенство по съответните
спортове.
2. Ученик в общинско училище от VІІІ до ХІІ клас, класиран
индивидуално до навършване на 18 години в индивидуален шампионат на първо място на финали на държавно първенство по
олимпийски индивидуален спорт.
3. Ученик в общинско училище от VІІІ до ХІІ клас, спечелил до
навършване на 18 години индивидуална награда в колективните
спортове на световно първенство, европейско първенство или
балканско първенство.
4. Ученик в общинско училище от VІІІ до ХІІ клас, спечелил
до навършване на 18 години индивидуална награда, от отбор,
класиран на първо място на финали на държавно първенство в
олимпийски колективен спорт.
2.4. Национален и международен Ученик в държавно спортно училище от VІІІ до ХІІ клас, класиконкурс/олимпиада или състеза- ран до навършването на 18 години индивидуално в съответната
ние, включени в раздели I, II или възрастова група, състезателна група, категория, вид или жанр
III на програмата за 2016 г.
изкуство, инструмент, раздел, направление, формат, учебен предмет, наука, проект, вид спорт, спортна дисциплина.
СРЕДСТВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ЗА 2016 Г.
Мерки за закрила

Брой

Министерство на културата

Средства в
лв.
335 966

1. Еднократно финансово подпомагане на деца от държавни училища по
изкуствата, обхванати в програмата по раздел І, т. 1, за 2016 г.

35

6 825

2. Стипендии за деца от държавни и общински училища, обхванати в
програмата по раздел І, т. 2, за 2016 г.

200

191 306

3. Предоставени стипендии на деца от държавни и общински училища
по програмата от 2015 г.

184

137 835

Министерство на образованието и науката

893 750

1. Еднократно финансово подпомагане на деца от държавни училища,
обхванати в програмата по раздел ІІ, т. 1, за 2016 г.

3

585

2. Стипендии за деца от държавни и общински училища, обхванати в
програмата по раздел ІІ, т. 2, за 2016 г.

551

534 060

3. Предоставени стипендии на деца от държавни и общински училища
по програмата от 2015 г.

367

359 105

Министерство на земеделието и храните

31 854

1. Еднократно финансово подпомагане на деца от държавни училища,
обхванати в програмата по раздел ІІІ, т. 1, за 2016 г.

5

975

2. Стипендии за деца от държавни и общински училища, обхванати в
програмата по раздели І, ІІ и ІV, за 2016 г.

30

25 920

3. Предоставени стипендии на деца от държавни и общински училища
по програмата от 2015 г.

8

4 959

Министерство на младежта и спорта

538 430

1. Еднократно финансово подпомагане на деца от държавни училища,
обхванати в програмата по раздел ІV, т. 1, за 2016 г.

5

975

2. Стипендии за деца от държавни и общински училища, обхванати в
програмата по раздел ІV, т. 2, за 2016 г.

335

370 455

3. Предоставени стипендии на деца от държавни и общински училища
по програмата от 2015 г.

249

167 000

Общ брой еднократни финансови подпомагания за 2016 г.

48

9 360

Общ брой стипендии по програмата за 2016 г.

1116

1 790 640

ВСИЧКО:
2508

1 800 000
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 69
ОТ 31 МАРТ 2016 Г.

за изменение на Постановление № 41 на Ми
нистерския съвет от 27 февруари 2014 г. за
одобряване на допълнителни плащания по
бюджета на Министерството на младежта и
спорта за 2014 г. във връзка с увеличаване
капитала на търговско дружество (ДВ, бр. 20
от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 3 думите „Реконструкция и модернизация на спортен обект „Зимен дворец на
спорта“ в гр. София“ се заменят с „Изграждане
на многофункционално съоръжение – Спортна
зала „Арена Бургас“ в гр. Бургас“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила на
30 март 2016 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2496

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70
ОТ 1 АПРИЛ 2016 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на младежта и
спорта за 2016 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на младежта
и спорта за 2016 г. в размер 2 645 400 лв.,
представляващи левовата равностойност на
1 500 000 щатски долара по курса на БНБ
към 12 март 2016 г., необходими за финансово
подпомагане на организирането и провеждането на Световното първенство по волейбол
за мъже в Република България през 2018 г.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят чрез
преструктуриране на разходите по централния
бюджет за 2016 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на спорта за високи постижения“, бюджетна
програма „Спорт за високи постижения“ по
бюджета на Министерството на младежта и
спорта за 2016 г.
(2) Показателите по чл. 25, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2016 г. се увеличават със сумата 2 645 400 лв.
Чл. 3. (1) Министърът на младежта и спорта
да извърши налагащите се от чл. 1 промени
по бюджета на Министерството на младежта
и спорта за 2016 г., като уведоми министъра
на финансите.
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(2) Министърът на финансите да извърши
произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2016 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 министъра на младежта и спорта.
§ 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
2530

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 71
ОТ 1 АПРИЛ 2016 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
публичния регистър на операторите, които
извършват дейностите по приложение № 1
към чл. 3, т. 1 от Закона за отговорността за
предотвратяване и отстраняване на екологич
ни щети, приета с Постановление № 317 на
Министерския съвет от 2008 г. (ДВ, бр. 109
от 2008 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. Регистърът по чл. 1 е публичен
и се публикува на интернет страницата на
Министерството на околната среда и водите.“
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 накрая се поставя запетая и се
добавя „за физическо лице – име, презиме,
фамилия“.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. съответната/съответните точка/точки
от приложение № 1 към ЗОПОЕЩ, обозначаваща/обозначаващи дейността/дейностите,
извършвана/извършвани от оператора;“.
3. В т. 4 след думите „площадката/площадките“ се поставя наклонена черта и се
добавя „площите, на които е разрешено освобождаването на генетично модифицирани
организми (ГМО)“.
4. В т. 5 след думите „електронна поща“
се добавя в скоби „подадената информация
за физическо лице не се публикува;“.
5. В т. 6 накрая се поставя тире и се добавя
„име, презиме, фамилия“.
§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. конкретизиране на обхвата на дейността
съгласно приложение № 1 към ЗОПОЕЩ;“.
2. Точки 3 – 6 се изменят така:
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„3. конкретизиране на дейността съгласно
издадените лицензи, разрешителни, разрешения и удостоверения за регистрация в
случаите, когато такива се изискват, а за
останалите случаи – съгласно приложение
№ 1 към ЗОПОЕЩ;
4. капацитет на съоръженията/инсталациите, в т.ч. водни количества при съоръженията
за водовземане или заустване или ползвани
площи при ползване на воден обект, или
размер на площите, на които е разрешено
освобождаването на ГМО или са засети с
генетично модифицирани растения, попадащи
в обхвата на приложение № 1 към ЗОПОЕЩ,
ако е определен в съответните лицензи, разрешителни, разрешения и удостоверения за
регистрация по чл. 16, ал. 1 и в приложение
№ 1 към ЗОПОЕЩ;
5. видове отпадъци:
а) отпадъци, които са обект на дейности
по събиране, транспортиране, обезвреждане
или оползотворяване;
б) отпадъци, които са обект на дейности
по превоз на отпадъци, в т.ч. внос, износ и
транзит на отпадъци по смисъла на глава
пета, раздел ІV от Закона за управление на
отпадъците;
в) минни отпадъци, които се управляват;
6. видове опасни химични вещества и смеси, в т.ч. продукти за растителна защита и
биоциди, които се произвеждат, употребяват,
съхраняват, обработват, пълнят или изпускат
в околната среда;“.
3. Създават се т. 7 и 8:
„7. видове опасни товари, с които се извършват дейности по превоз на опасни товари по
смисъла на Закона за автомобилните превози,
Закона за железопътния транспорт, Закона за
морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
и Закона за гражданското въздухоплаване;
8. генетично модифицираните организми,
с които се извършва работа в контролирани
условия, включително класа на работа съгласно
чл. 17 от Закона за генетично модифицираните организми, или които се освобождават в
околната среда или се пускат на пазара, или
с които се извършват дейности по пренасяне
на ГМО, внос, износ и транзит на ГМО.“
§ 4. В чл. 6 се правят следните допълнения:
1. В ал. 3 се създава изречение второ:
„В случай че е налице непълнота в предоставената информация за вписване в регистъра
по чл. 1, лицата по чл. 2 дават писмени указания с посочване на срок за отстраняване
на непълнотите в информацията.“
2. В ал. 4 след думите „достоверност на
данните“ се добавя в скоби „съгласно приложението“.
§ 5. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:
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а) накрая се поставя запетая и се добавя:
„с изключение на случаите, в които информацията е налична в друг регистър“;
б) създават се изречения второ и трето:
„В тези случаи органите на изпълнителната
власт по чл. 16, ал. 1 ЗОПОЕЩ предоставят
в същия срок интернет адреса, на който е
налична информация по чл. 4. В случай че
не е налична цялата информация по чл. 4 на
съответния интернет адрес, органите на изпълнителната власт по чл. 16, ал. 1 ЗОПОЕЩ
предоставят на министъра на околната среда
и водите останалата информация по чл. 4.“
2. Създава се ал. 2:
„(2) При несъответствие между информацията по чл. 1 на хартиен и електронен
носител действие поражда записът, който е
на хартиен носител.“
§ 6. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) При промяна на някое от обстоятелствата, представени с информацията по чл. 4,
операторите и органите на изпълнителната
власт по чл. 6 са длъжни в срок 14 дни от
наст ъпването на пром яната да у ведом ят
министъра на околната среда и водите. В
случаите, когато за оператор е предоставена
информация от органите на изпълнителната
власт по чл. 6 за интернет адреса по чл. 7,
ал. 1, органите на изпълнителната власт не
уведомяват за промяна на обстоятелствата.
Когато промяната на обстоятелствата е от
общ характер и не засяга административния
акт, информацията се подава от операторите.
Операторите подават и декларация за достоверност на данните.“
2. В ал. 5 се създава изречение второ:
„Заличаването на информацията, подадена за вписване от задължените органи на
изпълнителната власт и оператори, вписана в
регистъра по чл. 1, се извършва след отпадане
на основанието за вписване.“
3. Алинея 6 се изменя така:
„(6) В случаите по ал. 4 и 5 длъжностното
лице задължително посочва основанието и
датата на извършеното действие.“
§ 7. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и
допълнения:
1. В § 1 думите „Закона за отговорността
за предотвратяване и отстраняване на екологични щети“ се заменят с абревиатурата
„ЗОПОЕЩ“.
2. Създава се нов § 3:
„§ 3. Указания по прилагането на наредбата
дава министърът на околната среда и водите,
съгласувани при необходимост с министъра
на земеделието и храните, министъра на
здравеопазването, министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията,
министъра на енергетиката съобразно тяхната
компетентност.“
3. Досегашният § 3 става § 4.
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§ 8. Създава се приложение към чл. 6, ал. 4:
„Приложение
към чл. 6, ал. 4
ДЕКЛАРАЦИЯ
за достоверност на данните
Долуподписаният/долуподписаната:
……………………………………………………………..........................................................……………………………………………………………...
(име, презиме, фамилия, ЕГН, адрес и телефон)
в качеството ми на лице,
управляващо
упълномощено да представлява
……………………………………………………………….......................................................……………………………………………………………..
наименование на юридическото лице/търговец, който управлява дейността, и ЕИК или
……………………………………………………………….......................................................……………………………………………………………..
физическо лице, трите имена
(вярното се отбелязва със знак „Х“),
оператор по смисъла на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични
щети:
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
предоставените данни за:
вписване
актуализиране
заличаване
отстраняване на очевидни фактически грешки
(вярното се отбелязва със знак „Х“)
на информацията в публичния регистър от Наредбата за публичния регистър на операторите, които
извършват дейности по приложение № 1 към чл. 3, т. 1 от Закона за отговорността за предотвратяване
и отстраняване на екологични щети (ДВ, бр. 109 от 2008 г.), са достоверни.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.
Дата: ...................................
Декларатор: .................................
(име и фамилия)“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 9. (1) В 6-месечен срок от влизането
в сила на постановлението министърът на
околната среда и водите създава организация
за изграждане/внедряване на информационната система за управление и поддръжка на
публичния регистър по ЗОПОЕЩ.
(2) Регистърът в електронен вид, който към
момента на влизане в сила на постановлението
създава, обработва и съхранява информацията
за операторите, се поддържа до изграждане/
внедряване на информационната система
за управление и поддръжка на публичния
регистър по ЗОПОЕЩ. До внедряването на
информационна система за управление и поддръжка на публичния регистър по ЗОПОЕЩ
регистърът се поддържа като електронна

таблица. След внедряването на информационна система за управление и поддръжка на
публичния регистър по ЗОПОЕЩ регистърът
е електронна база от данни.
(3) Операторите и органите на изпълнителната власт по чл. 6 предоставят информацията
по чл. 4 по електронен път или на хартиен
и електронен носител след изграждането и
внедряването на информационната система
за поддържане на публичния регистър.
§ 10. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2531
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 72
ОТ 1 АПРИЛ 2016 Г.
за приемане на Класификатор на длъжности
те на военнослужещите в служба „Военна
полиция“
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Класификатор на
длъжностите на военнослужещите в служба
„Военна полиция“ съгласно приложението
(поверително).
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Постановление № 95 на
Министерския съвет от 2012 г. за приемане
на Класификатор на длъжностите на военнослужещите в служба „Военна полиция“ (ДВ,
бр. 39 от 2012 г.).
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 21, ал. 1 от Закона за военната
полиция.
§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на отбраната.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2536

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 73
ОТ 5 АПРИЛ 2016 Г.

за приемане на нормативни актове на
Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Приема Правилник за прилагане на
Закона за обществените поръчки.
Чл. 2. Одобрява Тарифа за таксите, които се
събират за производствата по глава двадесет
и седма от Закона за обществените поръчки
пред Комисията за защита на конкуренцията
и пред Върховния административен съд.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Правилникът за прилагане
на Закона за обществените поръчки, приет с
Постановление № 150 на Министерския съвет
от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 53 от 2006 г.; изм. и
доп., бр. 84 от 2007 г., бр. 3 и 93 от 2009 г.,
бр. 86 от 2010 г., бр. 27 от 2011 г., бр. 17 и 20 от
2012 г., бр. 104 от 2014 г. и бр. 100 от 2015 г.).
§ 2. Постановлението влиза в сила от
15 април 2016 г. с изключение на чл. 10, ал. 3,
т. 1 от Правилника за прилагане на Закона
за обществените поръчки по чл. 1 по отно-
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шение на Единната национална електронна
уеббазирана платформа по чл. 40 от Закона
за обществените поръчки, който влиза в сила
от 1 юни 2017 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

ПРАВИЛНИК

за прилагане на Закона за обществените
поръчки
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се уреждат условията
и редът за прилагане на Закона за обществените поръчки (ЗОП) относно:
1. прилагането на някои изключения от
приложното поле на ЗОП;
2. планирането и подготовката на възлагането на обществените поръчки;
3. провеждането на процедури за възлагане
на обществени поръчки и на конкурс за проект;
4. съдържанието на документите за участие
в процедури за възлагане на обществени поръчки, реда и начините за тяхното подаване
и получаване;
5. изпращането и публикуването на информация за обществените поръчки;
6. обстоятелствата, които се вписват в Регистъра на обществените поръчки и в Портала
за обществени поръчки;
7. изискванията за публикуване на документи в профила на купувача;
8. минималното съдържание на вътрешните
правила на публични възложители за управление на цикъла на обществените поръчки;
9. осъществяването на предварителен контрол от Агенцията по обществени поръчки
(АОП) и обмена на информация във връзка
с контрола;
10. упражняването на други правомощия на
изпълнителния директор на АОП по чл. 229,
ал. 1 ЗОП.
Чл. 2. (1) Възложителите по чл. 5, ал. 2 – 4
ЗОП уведомяват АОП за придобиване или изгубване на качеството „възложител“ в 7-дневен
срок от датата на възникване на основанието.
(2) Уведомленията по ал. 1 се изпращат
по електронна поща и се подписват с електронен подпис.
Г л а в а

в т о р а

ОБЕКТ И ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА
ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧК А
Чл. 3. Когато в документ, свързан с възлагането на обществена поръчка, се установи
различие между:
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1. описанието на предмета на обществената
поръчка и посочения в обявлението код съгласно Общия терминологичен речник (CPV),
за верни се приемат данните от описанието
на предмета на поръчката;
2. мястото на изпълнение на обществената
поръчка, посочено с думи, и попълнения в
обявлението код съгласно Класификацията
на териториалните единици за статистически
цели в България (NUTS), за вярно се приема
посоченото с думи място на изпълнение.
Чл. 4. Когато възложител е използвал определена валута при посочване на прогнозната
стойност на обществената поръчка при нейното
откриване, той е длъжен да използва същата
валута навсякъде, където посочва стойност
за съответната поръчка.
Чл. 5. (1) Опциите по чл. 21, ал. 1 ЗОП се
основават на очакванията на възложителя
за възлагане на допълнителни дейности при
възникване на определени предпоставки, без
да го задължават изрично да ги възложи.
(2) В случай че предвижда опции, те се
включват в прогнозната стойност на поръчката,
която възложителят задължително посочва
в обявлението, а в приложимите случаи – в
решението за откриване на процедурата. Обемът и стойността на опциите се посочват и
като допълнителна информация.
Чл. 6. (1) Подновяванията по чл. 21, ал. 1
ЗОП включват повторение на дейност при
възникване на обстоятелства, посочени в договора, без да се налага неговото изменение.
(2) В случай че предвижда повторения, те се
включват в прогнозната стойност на поръчката,
която възложителят задължително посочва в
обявлението, а в приложимите случаи – в решението за откриване на процедурата. Обемът
и стойността на повторенията се посочват и
като допълнителна информация.
Чл. 7. (1) Когато възлага обособени позиции
съобразно индивидуалната им стойност при
условията на чл. 21, ал. 6 ЗОП, възложителят
посочва прогнозната стойност на обособената
позиция, а като допълнителна информация – и
остатъчната стойност на поръчката, във:
1. обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата;
2. обявата по чл. 187, ал. 1 ЗОП, или
3. решението за откриване на процедурата – в приложимите случаи.
(2) В случаите по ал. 1 при възлагане на
основната част от поръчката като допълнителна информация възложителят задължително
указва предмета, обема и стойността на всяка
обособена позиция, възлагана самостоятелно,
съобразно индивидуалната є стойност.
(3) В случаите по ал. 1 и 2 възложителят
предоставя информация за възлагането на
другите части от поръчката, като посочва
в обявлението за обществена поръчка или
в обявата по чл. 187, ал. 1 ЗОП, а в приложимите случаи – в решението, уникалния
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номер в Регистъра на обществените поръчки
или връзка към електронната преписка на
поръчката в профила на купувача.
Г л а в а

т р е т а

ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ПРИЛОЖНОТО ПОЛЕ
НА ЗОП
Чл. 8. (1) Когато оборотът се използва като
показател за определяне на процента по чл. 14,
ал. 1, т. 5 и 6 ЗОП, се съпоставя оборотът
за последните три приключили финансови
години, реализиран от контролираното юридическо лице при изпълнение на дейности за
възложителя или негови обособени структури,
или за други юридически лица, контролирани
от възложителя, с общия оборот, реализиран
от юридическото лице за същия период.
(2) Съотношението по ал. 1 се използва
при определяне на процента по чл. 14, ал. 1,
т. 7 ЗОП, като се вземе предвид оборотът,
формиран от изпълнението на дейности за
възложителите, които контролират юридическо лице, или за други юридически лица,
контролирани от тези възложители.
(3) Когато контролираното юридическо
лице е учредено или е извършвало дейност
за период, по-кратък от три приключили
финансови години, съотношението по ал. 1
и 2 се определя въз основа на оборотите,
реализирани от контролираното юридическо
лице за приключилите финансови години,
и предвиденото в неговата бизнес програма
за останалата част от тригодишния период.
Когато контролираното юридическо лице е
новоучредено или не е реализирало дейност
през последните три приключили финансови години, се взема под внимание неговата
бизнес програма.
(4) Цената на договор, който се сключва
при условията на чл. 14, ал. 1, т. 5 – 7 ЗОП,
се определя съгласно методиката по приложение № 1.
(5) За договори, сключени на основание
чл. 14, ал. 1, т. 5 – 7 ЗОП, възложителят ежегодно оценява съотношението по ал. 1 и 2 в
едномесечен срок от датата на изготвяне на
годишния финансов отчет на контролираното юридическо лице, но не по-късно от един
месец след изтичане на законоустановения
срок за неговото изготвяне.
Чл. 9. (1) За определяне на процента по
чл. 15, ал. 1, т. 5 ЗОП се изчислява съотношението между оборота, който е формиран от
дейности, идентични или сходни с предмета
на поръчката, предоставени от свързаното
предприятие на възложителя или на други
предприятия, с които то е свързано, през последните три приключили финансови години,
със съвкупния оборот на свързаното предприятие от идентични или сходни дейности
за същия период.
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(2) Когато свързаното предприятие е учредено или е извършвало дейност за период,
по-кратък от три приключили финансови
години, съотношението по ал. 1 се определя
въз основа на оборотите, реализирани от
свързаното предприятие за приключилите
финансови години, и предвиденото в неговата бизнес програма за останалата част от
тригодишния период. Когато предприятието е
новоучредено или не е реализирало дейност, се
взема под внимание неговата бизнес програма.
(3) За договори, сключени на основание
чл. 15, ал. 1, т. 5 ЗОП, възложителят оценява съотношението по ал. 1 ежегодно, в
едномесечен срок от датата на изготвяне на
годишния финансов отчет на контролираното юридическо лице, но не по-късно от един
месец след изтичане на законоустановения
срок за неговото изготвяне.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ПУБЛИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ
Раздел І
Портал за обществени поръчки. Регистър на
обществените поръчки
Чл. 10. (1) Агенцията по обществени поръчки осигурява достъп до информация, свързана с обществените поръчки, чрез Портала
за обществени поръчки, наричан по-нататък
„портала“.
(2) Порталът е публичен и достъпът до
информацията в него е безплатен.
(3) Чрез портала се осигурява достъп до:
1. Единната национална електронна уеббазирана платформа по чл. 40 ЗОП, включително
до Регистъра на обществените поръчки;
2. методическите указания по чл. 229, ал. 1,
т. 2, буква „а“ ЗОП;
3. образците на документи, които възложителите използват при възлагане на обществени
поръчки;
4. списъците на възложителите;
5. списъка на външните експерти по чл. 229,
ал. 1, т. 17 ЗОП;
6. списъка на лицата по чл. 57, ал. 4 ЗОП;
7. резултати от осъществявания мониторинг
на обществените поръчки;
8. месечния бюлетин за пазара на обществените поръчки;
9. друга информация, свързана с обществените поръчки.
Чл. 11. (1) Регистърът на обществените
поръчки, наричан по-нататък „регистъра“,
представлява единна електронна база данни с
информация за всички процедури за възлагане
на обществени поръчки в страната.
(2) Регистърът е публичен и достъпът до
информацията в него е безплатен и свободен.
(3) Регистърът се води и поддържа по начин,
който гарантира защита на информацията,
вк лючително чрез нейното периодично и
оперативно архивиране.
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(4) Информацията за подлежащите на вписване в регистъра обстоятелства се предоставя
от възложителите по реда на чл. 17.
Чл. 12. (1) За всеки възложител в регистъра се открива партида, по която се вписват
наименование, код по БУЛСТАТ, съответно
единен идентификационен код (ЕИК) на
юри дическото лице, което възлож ител ят
представлява. По партидата се извършват
всички последващи вписвания.
(2) За всяко от лицата по чл. 175, ал. 2 ЗОП
в регистъра се създава уникален номер, под
който се вписват наименование, код по БУЛСТАТ, съответно единен идентификационен
код (ЕИК), както и обявленията за избор на
подизпълнител за поръчки в областите „Отбрана“ и „Сигурност“.
(3) В случаите по чл. 8, ал. 1 ЗОП възлож ителите у ведом яват писмено АОП за
партидата в регистъра, по която се вписват
док у ментите, свързани с поръчката, или
отправят искане за създаване на нова партида. Уведомление се изпраща и в случаите
на съвместно възлагане с възложители от
други държави членки, когато при възлагане на обществените поръчки е приложимо
българското законодателство.
(4) Уведомленията по ал. 3 се изпращат
по електронна поща и се подписват с електронен подпис.
Чл. 13. (1) В регистъра се вписват:
1. документите, които подлежат на публикуване съгласно ЗОП и този правилник;
2. информацията по чл. 230, ал. 1, т. 7 ЗОП;
3. мотивите по чл. 232, ал. 7 ЗОП.
(2) В регистъра се вписват всички промени
в обстоятелствата по ал. 1, т. 1.
Чл. 14. (1) Всяка обществена поръчка се
вписва в регистъра под уникален номер, който
се състои от три части, както следва:
1. първа част – партидата на възложителя;
2. втора част – година на решението за
откриване на процедура за възлагане на обществената поръчка;
3. трета част – 4-цифрено число, което
представлява служебен номер на поредното
вписване на процедура за възлагане на обществената поръчка на съответния възложител
за годината и се получава автоматично от
електронната база от данни.
(2) За всяка поръчка в регистъра се предоставя актуална информация относно крайния
срок за подаване на заявления за участие или
оферти. Тази информация не се оповестява
за процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 8 – 10 и 13
ЗОП или когато процедурата за възлагане на
обществена поръчка е спряна, за което АОП
е уведомена чрез изпращане на информация
при производство по обжалване.
(3) За договорите за обществени поръчки, сключени след вътрешен конкурентен
избор въз основа на рамково споразумение
на централен орган за обществени поръчки,
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обявленията за възлагане на поръчка и за
приключване на договора се вписват по партидата на централния орган за обществени
поръчки.
Чл. 15. (1) Възложителите изпращат за
публикуване в регистъра информацията по
чл. 36, ал. 1 и чл. 156, ал. 1 ЗОП, както и
информация при производство по обжалване
по образци, чрез специализиран софтуер,
предоставен от АОП.
(2) Информацията по чл. 14, ал. 3 се изпраща от възложителя, който е страна по
съотвения договор.
(3) Информацията при производство по
обжалване се изпраща от възложителите в
3-дневен срок от получаване на уведомлението
за образуване на производството.
Чл. 16. (1) Извън случаите по чл. 100 и
179 ЗОП се допуска поправка в следните
документи:
1. обявление за възлагане на поръчка;
2. обявление за резултати от конкурс за
проект;
3. обявление за изменение на договор за
обществена поръчка;
4. обявление за приключване на договорите
за обществени поръчки.
(2) За отразяване на промени в информацията, която се съдържа в документите по
ал. 1, възложителите изпращат за вписване
в регистъра обявление за изменение или
допълнителна информация.
Чл. 17. (1) Документите, които подлежат
на вписване в регистъра, се изпращат от
възложителите или от лицата по чл. 7, ал. 1
ЗОП чрез директно въвеждане от упълномощен потребител с използване на електронен
подпис.
(2) Възложителите или лицата по чл. 7,
ал. 1 ЗОП подават заявление за регистриране
на упълномощен потребител. Заявлението
съдържа най-малко следната информация:
1. данни за юридическото лице, което
възложителят представлява, вк лючително
поделението, когато е приложимо;
2. данни за лицето, което ще въвежда
документите по ал. 1;
3. трите имена и длъжност на възложителя
или на лицето по чл. 7, ал. 1 ЗОП.
(3) Заявлението по ал. 2 се подава по
електронен път чрез портала.
(4) Когато възложителят или лицето по
чл. 7, ал. 1 ЗОП определи друго лице за упълномощен потребител, заявлението по ал. 2
се изпраща и по един от следните начини:
1. на електронна поща с електронен подпис на възложителя или на лицето по чл. 7,
ал. 1 ЗОП;
2. на хартиен носител с подпис на възложителя или на лицето по чл. 7, ал. 1 ЗОП.
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(5) При подновяване или издаване на нов
електронен подпис се подава ново заявление
за регистриране на упълномощен потребител.
Чл. 18. (1) Вписване на обстоятелства в
регистъра се отказва, когато:
1. информацията не е предоставена съгласно утвърдения образец, включително за
съответния вид възложител;
2. информацията не е предоставена по
реда на чл. 17, ал. 1;
3. има несъответствие в информацията,
посочена в документите, за една и съща
поръчка.
(2) Отказът по ал. 1 се съобщава на възложителя в срок 3 работни дни считано от
получаването на информацията в АОП.
Чл. 19. (1) В регистъра се съдържа информация за процедурите за възлагане на
обществени поръчки, открити през последните 10 години.
(2) След изтичането на срока по ал. 1
информацията се архивира.
(3) Информацията за създадена квалификационна система се архивира след изтичане
на 10 години от датата на прекратяването
є или след изтичане на срока на нейното
действие.
(4) Информацията, свързана с рамково
споразумение или с динамична система за
покупки, се архивира след изтичане на 10
години считано от крайния срок на действие
на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки, или от тяхното
прекратяване.
Раздел ІI
Изпращане на информация до „Официален
вестник“ на Европейския съюз
Чл. 20. (1) Възложителите изпращат обявленията по чл. 35, ал. 1 и чл. 156, ал. 1 ЗОП
до Службата за публикации на Европейския
съюз чрез услугата „Електронен подател“ при
спазване на общи условия за предоставяне на
услугата, утвърдени със заповед на изпълнителния директор на АОП.
(2) Общите условия и заповедта по ал. 1
се публикуват на портала.
Чл. 21. (1) Обявлението по чл. 156, ал. 1,
т. 3 ЗОП за областите „Отбрана“ и „Сигурност“
се изготвя по образец, утвърден от изпълнителния директор на АОП.
(2) Информацията по чл. 155, ал. 1, т. 2 ЗОП
за прекратяване на процедура, изпратена до
АОП с обявление за възлагане на поръчка,
се препраща служебно от АОП до Службата
за публикации на Европейския съюз чрез
обявлението по ал. 1.
Чл. 22. Обявленията за изменение или допълнителна информация, с които се променят
документи по чл. 16, ал. 1, т. 1 – 3, публикувани в „Официален вестник“ на Европейския
съюз, се изпращат по реда на чл. 20, ал. 1.
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Раздел ІІI
Профил на купувача
Чл. 23. Възложителят осигурява неограничен пълен, безплатен и пряк достъп до
всички документи, публикувани на профила
на купувача.
Чл. 24. (1) Документите по чл. 42, ал. 2,
т. 1, 4 – 6 и 8 ЗОП се публикуват в профила
на купувача в следните срокове:
1. всички решения и обявления, когато
подлежат на публикуване – в деня на публикуването им в регистъра;
2. решенията по чл. 22, ал. 1, т. 3 – 10
ЗОП – в деня на изпращането им на лицата, заявили интерес, на кандидатите или на
участниците, а когато не подлежат на изпращане – в деня на издаването им;
3. поканите по чл. 34, ал. 1 ЗОП – в деня
на изпращането им на избраните кандидати;
4. поканите по чл. 34, ал. 2 ЗОП – в деня на
изпращането им до лицата, които са заявили
интерес за участие;
5. протоколите и окончателните доклади на
комисиите за провеждане на процедурите – в
деня на изпращането на съответното решение
по чл. 22, ал. 1, т. 4 – 10 ЗОП, в зависимост
от вида и етапа на процедурата;
6. договорите за обществени поръчки и
рамковите споразумения, включително приложенията към тях – в деня на публикуване
на обявлението за възлагане на поръчка в
регистъра;
7. допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки
и рамковите споразумения:
а) когато са сключени на основание чл. 116,
ал. 1, т. 2 и 3 ЗОП – в деня на публикуване
на обявлението за изменение на договор за
обществена поръчка или на рамково споразумение в регистъра;
б) когато са сключени на основание чл. 116,
ал. 1, т. 1, 4 – 6 ЗОП – до 7 дни от сключване
на допълнителното споразумение;
8. становищата на АОП във връзка с
осъществявания от нея предварителен контрол – в 10-дневен срок от получаването им
от възложителя или от публикуването им в
регистъра;
9. информаци ята по чл. 44, а л. 3, т. 1
ЗОП – в 5-дневен срок след извършване на
съответното действие;
10. съобщението по чл. 193 ЗОП – в деня
на прекратяването.
(2) Съобщението по чл. 43, ал. 4 ЗОП се
публикува на профила на купувача в деня, в
който възложителят е узнал, че решението не
е получено от кандидата или от участника.
(3) Документите, които се отнасят до определена обществена поръчка, рамково споразумение или квалификационна система, се
обособяват в електронна преписка в профила
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на купувача със собствен номер и дата на създаването. Преписката се поддържа в профила
на купувача до изтичането на 3 години от:
1. прекратяването на процедурата, съответно публикуването на съобщението по чл. 193
ЗОП – когато не е сключен договор;
2. изпълнението на всички задължения по
договора, съответно на всички задължения
по договорите в рамковото споразумение,
квалификационната система и динамичната
система за покупки.
(4) Възложителите поддържат профила
на купувача по начин, от който може да се
удостовери датата на публикуване на документите в него.
Г л а в а

п е т а

ПОДГОТОВК А И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Раздел I
Прогнозиране и планиране
Чл. 25. Прогнозирането на обществените
поръчки включва установяване на броя и
вида на обществените поръчки съобразно
очакваните потребности и финансовия ресурс,
който възложителят предвижда да осигури.
Чл. 26. (1) При планирането възложителят
изготвя график за възлагане на поръчките,
като взема предвид:
1. определения ред за възлагане на всяка
обществена поръчка, включително вида на
избраната процедура, когато е приложимо;
2. времето за подготовка, включително на
документацията;
3. времето за провеждане на възлагането,
включително за получаване на заявления за
участие или на оферти, работа на комисията
и сключване на договора.
(2) При планирането възложителят трябва
да съобрази всички законоустановени срокове, включително тези в производствата по
обжалване, извършване на контрол от АОП,
когато е приложимо, както и началния момент
и срока за изпълнение на договора.
Чл. 27. Към датата на решението за откриване на процедура или на публикуване на
обява възложителят обобщава всички идентични или сходни потребности, които са му
известни, с оглед на правилното определяне
на реда за тяхното възлагане.
Чл. 28. (1) При определянето на срокове,
които са в дни и се броят след определено
действие или събитие, не се брои денят на
настъпване на действието или на събитието.
(2) Когато срокът изтича определен брой
дни преди известен ден, този ден се взема
предвид при определяне на датата, до която
се извършва съответното действие.
(3) Когато последният ден от срока по
ал. 1 е неприсъствен, срокът изтича в първия
присъствен ден.
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(4) Последният ден на срока изтича в момента на приключване на работното време на
възложителя. В случаите, при които се подава
информация до автоматизирани системи за
електронна обработка, срокът изтича:
1. в 24,00 ч. на този ден – при системи,
които работят без прекъсване;
2. в срок, определен от възложителя, но не
по-рано от приключване на работното време,
когато системата работи с прекъсване.
(5) Когато възложителят удължава сроковете в процедурата на основание чл. 100, ал. 11
ЗОП, общата продължителност на всеки от
сроковете, изтекли до момента на спирането
на процедурата, заедно с новоопределените
удължени срокове не може да е по-кратка
от първоначалния срок, определен от възложителя.
Раздел II
Подготовка на процедурата
Чл. 29. (1) Когато при подготовката на
док у ментаци я за обществена поръчка са
участвали външни лица, възложителят ги
посочва в информацията по чл. 44, ал. 3, т. 1
ЗОП при съобразяване с изискванията на
Закона за защита на личните данни, като за
юридическите лица се отбелязва наименование
и код по БУЛСТАТ, съответно код по ЕИК,
а за физически лица – имена и месторабота,
а при необходимост – и друга информация.
(2) Лицата, които участват при подготовката на документация за обществена поръчка,
са длъжни до откриване на процедурата да
пазят в тайна всички данни и обстоятелства,
които са им станали известни във връзка с
работата им.
Чл. 30. (1) В обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, възложителят може да предвиди възможност за
представяне на оферти за една или повече
от номенклатурите в обособените позиции,
включени в предмета на обществената поръчка – при възлагане на обществени поръчки за
доставка на лекарствени продукти по Закона
за лекарствените продукти в хуманната медицина или на медицински изделия по Закона
за медицинските изделия.
(2) В случаите по ал. 1 в документацията
за участие се посочват минималните изисквания към офертите, които са за част от
номенклатурите в обособените позиции, а в
методиката се определя и начинът за оценяване на офертите, които са подадени за част
от номенклатурите по обособените позиции.
Чл. 31. (1) Изискването за застраховка
по чл. 61, ал. 1, т. 2 ЗОП се поставя, когато
произтича от нормативен акт.
(2) Начинът на изчисляване на съотношението между активи и пасиви и минимално
допустимите стойности на това съотношение,
над които се приема, че кандидатът или
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участникът отговаря на изискването по чл. 61,
ал. 1, т. 3 ЗОП, са определени в методиката
по приложение № 2.
Чл. 32. Когато изисква мостри, описание
и/или снимки на стоките – предмет на доставката, в документацията за обществената
поръчка възложителят посочва за какво ще
бъдат използвани, кои показатели ще бъдат
изследвани, за да се установи съответствие с
техническите спецификации, както и дали в
резултат на изследването на мострите ще бъде
нарушена тяхната цялост или търговски вид.
Чл. 33. (1) Възложителите могат да изискват представяне на планове, графици и
други документи, свързани с организацията
на изпълнение на дейностите, доколкото
представят изпълнението в съответствие с
офертата на участника и изискванията на
възложителя. Пълнотата и начинът на представяне на информацията в документите не
може да се използва като показател за оценка
на офертите.
(2) Когато се провежда конкурс за проект
в областта на инвестиционното проектиране,
проектната стойност на строежа задължително се включва като показател за оценка на
конкурсните проекти.
Чл. 34. При предварителния подбор в процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 2 – 7 ЗОП възложителят няма право да изисква и кандидатът
няма право да представя оферта.
Чл. 35. В проекта на договор възложителите могат да поставят изискване ресурсите,
които ще са ангажирани с изпълнението на
поръчката, да са налични в предложения вид
и обем при изпълнението на съответните
дейности по договора.
Раздел III
Изисквания към кандидати и участници
Чл. 36. (1) Клон на чуждестранно лице може
да е самостоятелен кандидат или участник в
процедура за възлагане на обществена поръчка,
ако може самостоятелно да подава заявления
за участие или оферти и да сключва договори
съгласно законодателството на държавата, в
която е установен.
(2) В случаите по ал. 1, ако за доказване на
съответствие с изискванията за икономическо
и финансово състояние, технически и професионални способности клонът се позовава
на ресурсите на търговеца, клонът представя
доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение тези ресурси.
Чл. 37. (1) Възложителят може да поставя
условия, които се отнасят до обединения и се
различават от условията за индивидуалните
участници или кандидати, само когато са
обективно обосновани с оглед на обстоятелството, че кандидатът или участникът е обединение, което не е юридическо лице, и не го
поставят в неравностойно положение спрямо
индивидуалните кандидати или участници.
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(2) Условията по ал. 1 не могат да се отнасят до:
1. начина на разпределяне на работата
между членовете на обединението;
2. националност, териториална обособеност
или принадлежност на част или на всички
членове на обединението;
3. начина на доказване на финансови и/
или икономически възможности, както и на
технически и професионални способности от
отделни членове на обединението с изключение
на изисквания, които произтичат от нормативен или административен акт, в зависимост
от разпределението на участието на лицата
при изпълнение на дейностите, предвидено в
договора за създаване на обединението.
(3) Условията по ал. 1 могат да се отнасят до:
1. определяне на партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка;
2. уговаряне на солидарна отговорност,
когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство.
(4) Възложителят може да изиска от кандидат или от участник – обединение, което
не е юридическо лице, да представи копие
от документ, от който да е видно правното
основание за създаване на обединението,
както и следната информация във връзка с
конкретната обществена поръчка:
1. правата и задълженията на участниците
в обединението;
2. разпределението на отговорността между
членовете на обединението;
3. дейностите, които ще изпълнява всеки
член на обединението.
Чл. 38. При избор на критерий за възлагане
по чл. 70, ал. 2, т. 2 или 3 ЗОП възложителят
посочва периодите, по отношение на които се
представят предложения за разходите, когато
е приложимо.
Раздел IV
Съдържание на заявленията за участие и
офертите
Чл. 39. (1) При подготовката на заявленията
за участие и/или на офертите кандидатите и
участниците са длъжни да спазват изискванията на възложителите.
(2) Заявлението за участие включва наймалко следните документи:
1. единен европейск и док у мент за обществени поръчки (ЕЕДОП) за кандидата
в съответствие с изискванията на закона и
условията на възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП за всеки от участниците в
обединението, което не е юридическо лице, за
всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито
ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението
на поръчката;
2. документи за доказване на предприетите
мерки за надеждност, когато е приложимо;
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3. документите по чл. 37, ал. 4, когато е
приложимо.
(3) Офертата включва:
1. техническо предложение, съдържащо:
а) документ за упълномощаване, когато
лицето, което подава офертата, не е законният
представител на участника;
б) предложение за изпълнение на поръчката
в съответствие с техническите спецификации
и изискванията на възложителя;
в) декларация за съгласие с клаузите на
приложения проект на договор;
г) декларация за срока на валидност на
офертата;
д) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с
данъци и осигуровки, опазване на околната
среда, закрила на заетостта и условията на
труд, когато е приложимо;
е) мостри, описание и/или снимки на стоките, които ще се доставят, когато е приложимо;
ж) друга информация и/или документи,
изискани от възложителя, когато това се
налага от предмета на поръчката;
2. ценово предложение, съдържащо предложението на участника относно цената за
придобиване, и предложенията по други показатели с парично изражение.
(4) Когато предметът на обществената
поръчка налага изпълнението є на етапи, в
офертата се посочват конкретните етапи и
сроковете за изпълнение на всеки етап.
(5) Когато се представят мостри, те се
обозначават по начин, от който да е видно
на кое предложение отговарят.
Чл. 40. (1) Лицата по чл. 54, ал. 2 и чл. 55,
ал. 3 ЗОП са:
1. лицата, които представляват участника
или кандидата;
2. лицата, които са членове на управителни
и надзорни органи на участника или кандидата;
3. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на
предприятието по начин, еквивалентен на
този, валиден за представляващите го лица,
членовете на управителните или надзорните
органи.
(2) Лицата по ал. 1, т. 1 и 2 са, както следва:
1. при събирателно дружество – лицата по
чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;
2. при командитно дружество – неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от
Търговския закон;
3. при дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с
ограничена отговорност – лицата по чл. 147,
ал. 1 от Търговския закон;
4. при акционерно дружество – лицата
по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1
от Търговския закон;
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5. при командитно дружество с акции – лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 от
Търговския закон;
6. при едноличен търговец – физическото
лице – търговец;
7. при клон на чуждестранно лице – лицето,
което управлява и представлява клона или има
аналогични права съгласно законодателството
на държавата, в която клонът е регистриран;
8. в случаите по т. 1 – 7 – и прокуристите,
когато има такива;
9. в останалите случаи, включително за
чуждестранните лица – лицата, които представляват, управляват и контролират кандидата
или участника съгласно законодателството на
държавата, в която са установени.
(3) В случаите по ал. 2, т. 8, когато лицето
има повече от един прокурист, декларацията
се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на
Република България, съответно територията на
държавата, в която се провежда процедурата
при възложител по чл. 5, ал. 2, т. 15 ЗОП.
Чл. 41. (1) Когато изискванията по чл. 54,
ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП се
отнасят за повече от едно лице, всички лица
подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е
налице необходимост от защита на личните
данни или при различие в обстоятелствата,
свързани с личното състояние, информацията
относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1,
2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП се попълва в
отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои
от лицата.
(2) В случаите по ал. 1, когато се подава
повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата,
свързани с критериите за подбор, се съдържат
само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може
самостоятелно да представлява съответния
стопански субект.
Чл. 42. (1) Възложителите могат да допуснат
възможността информацията за съответствие
с критериите за подбор да се предостави чрез
попълване в ЕЕДОП единствено на част IV
„Критерии за подбор“, раздел „Общо указание
за всички критерии за подбор“.
(2) Възможността по ал. 1 се посочва в
обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, а при процедурите по
чл. 18, ал. 1, т. 8 – 10 и 13 ЗОП – в поканата
за участие в преговори.
Чл. 43. В ЕЕДОП се представят данни относно публичните регистри, в които се съдържа
информация за декларираните обстоятелства
или за компетентния орган, който съгласно
законодателството на съответната държава
е длъжен да предоставя информация за тези
обстоятелства служебно на възложителя.
Чл. 44. (1) Кандидатите или участниците – при поискване от страна на възложителя,
са длъжни да представят необходимата информация относно правно-организационната
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форма, под която осъществяват дейността си,
както и списък на всички задължени лица по
смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП,
независимо от наименованието на органите,
в които участват, или длъжностите, които
заемат.
(2) Кандидатите и участниците могат да
използват въможността по чл. 67, ал. 3 ЗОП,
когато е осигурен пряк и неограничен достъп
по електронен път до вече изготвен и подписан електронно ЕЕДОП. В тези случаи към
документите за подбор вместо ЕЕДОП се
представя декларация, с която се потвърждава
актуалността на данните и автентичността
на подписите в публикувания ЕЕДОП, и се
посочва адресът, на който е осигурен достъп
до документа.
Чл. 45. (1) Когато за кандидат или участник
е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1
ЗОП или посочените от възложителя основания по чл. 55, ал. 1 ЗОП и преди подаването
на заявлението за участие или офертата той
е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 ЗОП, тези мерки се описват
в ЕЕДОП.
(2) Като доказателства за надеждността
на кандидата или участника се представят
следните документи:
1. по отношение на обстоятелството по
чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 ЗОП – документ за извършено плащане или споразумение, или друг
документ, от който да е видно, че задълженията
са обезпечени или че страните са договорили
тяхното отсрочване или разсрочване, заедно
с погасителен план и/или с посочени дати
за окончателно изплащане на дължимите
задължения или е в процес на изплащане на
дължимо обезщетение;
2. по отношение на обстоятелството по
чл. 56, ал. 1, т. 3 ЗОП – документ от съответния компетентен орган за потвърждение
на описаните обстоятелства.
Чл. 46. (1) Кандидатите и участниците са
длъжни да уведомят писмено възложителя в
3-дневен срок от настъпване на обстоятелство
по чл. 54, ал. 1, чл. 101, ал. 11 ЗОП или посочено от възложителя основание по чл. 55,
ал. 1 ЗОП.
(2) В сл у чаите по а л. 1 възлож ител ят
предава уведомлението на председателя на
комисията по чл. 103, ал. 1 ЗОП, а когато
документите по чл. 106, ал. 1 ЗОП са получени от възложителя, той връща на комисията
доклада с указания за отразяване на новонастъпилите обстоятелства.
Раздел V
Подаване на заявление за участие и оферта
на хартиен носител
Чл. 47. (1) Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от кандидата
или от участника, или от упълномощен от него
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представител – лично или чрез пощенска или
друга куриерска услуга с препоръчана пратка
с обратна разписка, на адреса, посочен от
възложителя.
(2) Документите по ал. 1 се представят в
запечатана непрозрачна опаковка, върху която
се посочват:
1. на и менова н ие т о на к а н д и дата и л и
участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;
2. адрес за кореспонденция, телефон и по
възможност – факс и електронен адрес;
3. наименованието на поръчката, а когато
е приложимо – и обособените позиции, за
които се подават документите.
(3) При открита процедура и публично
състезание опаковката по ал. 2 включва документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1, опис
на представените документи, както и отделен
запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който съдържа
ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2.
(4) При подаване на заявления за участие
в процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 2 – 7 ЗОП
опаковката по ал. 2 включва документите
по чл. 39, ал. 2 и опис на представените документи. Когато поръчката е разделена на
обособени позиции, за всяка обособена позиция се представят отделно комплектувани
заявления за участие заедно с описи към тях.
(5) При подаване на оферти в ограничена
процедура, състезателен диалог и партньорство за иновации опаковката по ал. 2 включва
документите по чл. 39, ал. 3, т. 1, опис на
представените документи, както и отделен
запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който съдържа
ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2.
(6) В случаите по чл. 104, ал. 2 и чл. 181,
ал. 2 ЗОП ценовите предложения могат да не
се представят в запечатан плик.
(7) При подаване на първоначални оферти
в процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 3 – 5 ЗОП
опаковката по ал. 2 включва документите по
чл. 39, ал. 3 и опис на документите. Когато
поръчката включва обособени позиции, документите се представят отделно опаковани,
ако е поискано от възложителя.
(8) Когато се представят мостри, които
трябва да са опаковани отделно от документите по ал. 3, 5, 6 или 7, те се обозначават по
начин, от който да е видно кой ги представя,
а когато е приложимо – и за коя обособена
позиция се отнасят.
(9) Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката
по ал. 2 за всяка от позициите се представят
поотделно комплектувани документи по чл. 39,
ал. 3, т. 1 и отделни непрозрачни пликове с
надпис „Предлагани ценови параметри“, с
посочване на позицията, за която се отнасят.
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(10) Когато критериите за подбор по отделните обособени позиции са еднакви, за тях
се допуска представяне на едно заявление за
участие, ако тази възможност е посочена в
обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, а при процедурите по
чл. 18, ал. 1, т. 8 – 10 и 13 ЗОП – в поканата
за участие в преговори.
Чл. 48. (1) За получените оферти или заявления за участие при възложителя се води
регистър, в който се отбелязват:
1. подател на офертата или заявлението
за участие;
2. номер, дата и час на получаване;
3. причините за връщане на заявлението за
участие или офертата, когато е приложимо.
(2) При полу чаване на заявлението за
участие или на офертата върху опаковката по
чл. 47, ал. 2 се отбелязват поредният номер,
датата и часът на получаването, за което на
приносителя се издава документ.
(3) Не се приемат заявления за участие
и оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са
в незапечатана опаковка или в опаковка с
нарушена цялост.
(4) Когато към момента на изтичане на
крайния срок за получаване на заявления за
участие или оферти пред мястото, определено
за тяхното подаване, все още има чакащи
лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от
присъстващите лица. Заявленията за участие
или офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра по ал. 1.
(5) В случаите по ал. 4 не се допуска приемане на заявления за участие или оферти от
лица, които не са включени в списъка.
(6) Получените заявления за участие или
офертите се предават на председателя на комисията по чл. 51, за което се съставя протокол
с данните по ал. 1. Протоколът се подписва
от предаващото лице и от председателя на
комисията.
Раздел VI
Подаване на заявления за участие, оферти и
проекти по електронен път
Чл. 49. (1) Когато възложителят предвижда
възможност документите за участие в процедурата да се подават по електронен път, той
посочва това обстоятелство в обявлението, с
което се оповестява откриването на процедурата, или в обявата.
(2) Заявленията за участие, офертите и
проектите, изпратени по електронен път, се
изготвят съгласно изискванията на Закона за
електронния документ и електронния подпис.
(3) Документите по ал. 2, изпратени по
електронен път, се приемат при условията и
по реда на раздел ІІІ от Закона за електронното управление.
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Чл. 50. (1) Инструментите и устройствата за електронно подаване и получаване на
оферти, заявления за участие и проекти трябва
да позволяват да са видими само данните по
чл. 47, ал. 2, без да се разкрива съдържанието на офертите, проектите и заявленията за
участие, преди да настъпи съответният момент
за тяхното отваряне, разглеждане и оценка.
(2) Възлож ител ят определ я начина на
представяне на документите с цел спазване
на изискванията по ал. 1.
Раздел VІІ
Комисия за извършване на подбор на кан
дидатите и на у частниците, разглеж дане
и оценка на офертите и за провеждане на
преговори и диалог
Чл. 51. (1) След изтичането на срока за
получаване на заявления за участие или на
оферти възложителят назначава комисията
по чл. 103, ал. 1 ЗОП със заповед, в която
определя:
1. поименния състав и лицето, определено
за председател;
2. сроковете за извършване на работата;
3. място на съхранение на документите,
свързани с обществената поръчка, до приключване работата на комисията.
(2) Членове на комисията по ал. 1 могат
да са и външни лица.
(3) В сл у чаите по а л. 2 възлож ител ят
сключва писмен договор с всяко от лицата,
привлечени като председател или членове на
комисията.
(4) Председателят на комисията по ал. 1,
т. 1:
1. свиква заседанията на комисията и определя график за работата є;
2. информира възложителя за всички обстоятелства, които препятстват изпълнението
на поставените задачи в посочените срокове;
3. отговаря за правилното съхранение на
документите до предаването им за архивиране;
4. прави предложения за замяна на членове
на комисията при установена невъзможност
някой от тях да изпълнява задълженията си.
(5) Членовете на комисията:
1. участват в заседанията на комисията;
2. лично разглеждат документите, участват
при вземането на решения и поставят оценки
на офертите;
3. подписват всички протоколи и доклади
от работата на комисията.
(6) Решенията на комисията се вземат с
обикновено мнозинство.
(7) Когато член на комисия не е съгласен
с решенията и предложенията на комисията,
той подписва съответните документи с особено
мнение. Особеното мнение се аргументира
писмено, като мотивите са неразделна част
от доклада по чл. 103, ал. 3 ЗОП.
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(8) Членовете на комисията представят на
възложителя декларация по чл. 103, ал. 2 ЗОП
след получаване на списъка с кандидатите или
участниците и на всеки етап от процедурата,
когато настъпи промяна в декларираните
данни.
(9) Всеки член на комисията по ал. 1 е
длъжен да си направи самоотвод, когато
установи, че:
1. по обективни причини не може да изпълнява задълженията си;
2. е възникнал конфликт на интереси.
(10) Възложителят е длъжен да отстрани
член на комисията, за когото установи, че
е налице конфликт на интереси с кандидат
или с участник.
(11) В случаите по ал. 9 и 10 възложителят
определя със заповед нов член.
(12) В случаите по ал. 10 действията на
отстранения член, свързани с разглеждане на
заявленията за участие и/или офертите и с
оценяване на предложенията на участниците,
след настъпване на установените обстоятелства не се вземат предвид и се извършват от
новия член.
(13) Членовете на комисията са длъжни да
пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали
във връзка със своята работа в комисията.
Чл. 52. (1) Комисията и всеки от членовете
є са независими при изразяване на становища
и вземане на решения, като в действията си
се ръководят единствено от закона.
(2) Всеки член на комисия е длъжен незабавно да докладва на възложителя случаите,
при които е поставен под натиск да вземе
нерегламентирано решение в полза на кандидат или участник.
Раздел VІІІ
Действия на комисията при разглеждане на
оферти и заявления за участие, подадени на
хартиен носител
Чл. 53. При промяна в датата, часа или
мястото за отваряне на заявленията за участие
или на офертите кандидатите или участниците
се уведомяват чрез профила на купувача наймалко 48 часа преди новоопределения час.
Чл. 54. (1) Комисията по чл. 103, ал. 1 ЗОП
започва работа след получаване на представените заявления за участие или оферти и
протокола по чл. 48, ал. 6.
(2) Получените заявления за участие или
оферти се отварят на публично заседание, на
което могат да присъстват кандидатите или
участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители
на средствата за масово осведомяване.
(3) Комисията отваря по реда на тяхното
постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и оповестява тяхното съдържание, а когато
е приложимо – проверява за наличието на
отделен запечатан плик с надпис „Предлагани
ценови параметри“.
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(4) Най-ма лко т рима от членовете на
комисията подписват техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови
параметри“.
(5) Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите участници да
подпише техническото предложение и плика
с надпис „Предлагани ценови параметри“.
(6) Публичната част от заседанието на
комисията приключва след извършването на
действията по ал. 3 – 5.
(7) Комисията разглежда документите по
чл. 39, ал. 2 за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за
подбор, поставени от възложителя, и съставя
протокол.
(8) Когато установи липса, непълнота или
несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка,
или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор,
комисията ги посочва в протокола по ал. 7
и изпраща протокола на всички кандидати
или участници в деня на публикуването му
в профила на купувача.
(9) В срок до 5 работни дни от получаването на протокола по ал. 7 кандидатите
и участниците, по отношение на които е
констатирано несъответствие или липса на
информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи,
които съдържат променена и/или допълнена
информация. Допълнително предоставената
информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния
срок за получаване на оферти или заявления
за участие.
(10) Възможността по ал. 9 се прилага и за
подизпълнителите и третите лица, посочени
от кандидата или участника. Кандидатът или
участникът може да замени подизпълнител
или трето лице, когато е установено, че под
изпълнителят или третото лице не отговарят
на условията на възложителя, когато това не
води до промяна на техническото предложение.
(11) Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54,
ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП,
новият ЕЕДОП може да бъде подписан от
едно от лицата, които могат самостоятелно
да представляват кандидата или участника.
(12) След изтичането на срока по ал. 9
комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно
съответствието на кандидатите/участниците
с изискванията към личното състояние и
критериите за подбор.
(13) При извършването на предварителния подбор и на всеки етап от процедурата
комисията може при необходимост да иска
разяснения за данни, заявени от кандидатите
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и участниците, и/или да проверява заявените
данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица.
Чл. 55. (1) При процедурите по чл. 18, ал. 1,
т. 2 – 7 ЗОП комисията представя протокол
с резултатите от предварителния подбор на
възложителя. В срок до 5 работни дни от
датата на приемане на протокола възложителят обявява с решение кандидатите, които
ще бъдат поканени да представят оферти,
съответно – да участват в преговорите или в
диалога. В решението се включват и кандидатите, които не отговарят на обявените от
възложителя изисквания, и мотивите за това.
(2) Поканата за представяне на оферти
или за участие в преговори или в диалог в
процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 2 – 7 ЗОП се
изпраща до избраните кандидати в 3-дневен
срок от:
1. изтичането на срока за обжалване – когато решението не е обжалвано, а ако е обжалвано – не е направено искане за налагане
на временна мярка;
2. влизането в сила на определението, с което е отхвърлено искането за временна мярка;
3. влизането в сила на решението, когато
е наложена временна мярка.
(3) В процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 2 – 7
ЗОП възложителят не може да покани да
подадат оферти или да участват в преговори
лица, които не са подали заявление за участие, или кандидати, които не отговарят на
критериите за подбор.
Чл. 56. (1) Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които
е установено, че не отговарят на изискванията
за лично състояние и на критериите за подбор.
(2) Ком иси я та разглеж да доп уснат и т е
оферти и проверява за тяхното съответствие
с предварително обявените условия.
(3) Когато възложителят е допуснал представяне на варианти в офертата, комисията
не може да отхвърли вариант само на основание, че изборът на този вариант би довел
до сключване на договор за услуги вместо на
договор за доставки или обратно.
Чл. 57. (1) Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията
на възложителя, не се отваря.
(2) Когато част от показателите за оценка
обхващат параметри от техническото предложение, комисията отваря ценовото предложение, след като е извършила оценяване на
офертите по другите показатели.
(3) Не по-късно от два работни дни преди
датата на отваряне на ценовите предложения
комисията обявява най-малко чрез съобщение
в профила на купувача датата, часа и мястото
на отварянето. На отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2. Комисията
обявява резултатите от оценяването на офертите по другите показатели, отваря ценовите
предложения и ги оповестява.
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Чл. 58. (1) Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите
с предварително обявените от възложителя
условия.
(2) Когато комплексните оценки на две
или повече оферти са равни, с предимство се
класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:
1. по-ниска предложена цена;
2. по-изгодно предложение за размера на
разходите, сравнени в низходящ ред съобразно
тяхната тежест;
3. по-изгодно предложение по показатели
извън посочените по т. 1 и 2, сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест.
(3) Комисията провежда публично жребий
за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако участниците
не могат да бъдат класирани в съответствие с
ал. 2 или ако критерият за възлагане е найниска цена и тази цена се предлага в две или
повече оферти.
Чл. 59. В случаите по чл. 46, ал. 5 ЗОП
комисията прилага обективните и недискриминационни критерии или правила за определяне на конкретните обособени позиции,
които ще се възложат на един изпълнител,
след извършване на класирането по реда на
чл. 58.
Чл. 60. (1) Комисията изготвя доклад за
резултатите от работата си, който съдържа:
1. състав на комиси я та, вк лючи телно
промените, настъпили в хода на работа на
комисията;
2. номер и дата на заповедта за назначаване
на комисията, както и заповедите, с които
се изменят сроковете, задачите и съставът є;
3. кратко описание на работния процес;
4. кандидатите и участниците в процедурата;
5. действията, свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на всяка от офертите,
заявленията за участие и проведените преговори, когато е приложимо;
6. класиране на участниците, когато е
приложимо;
7. предложение за отстраняване на кандидати или участници, когато е приложимо;
8. мотивите за допускане или отстраняване
на всеки кандидат или участник;
9. предложение за сключване на договор с
класирания на първо място участник или за
прекратяване на процедурата със съответното
правно основание, когато е приложимо;
10. описание на представените мостри и/
или снимки, когато е приложимо.
(2) Към доклада се прилагат всички документи, изготвени в хода на работа на комисията, като протоколи, оценителни таблици,
мотивите за особените мнения и др.
(3) Докладът на комисията се подписва от
всички членове и се предава на възложителя
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заедно с цялата документация, включително
представените мостри и/или снимки.
(4) Копие от доклада по ал. 1 се предоставя и на наблюдателите, когато такива са
участвали в работата на комисията.
Чл. 61. В случаите по чл. 104, ал. 2 и
чл. 181, ал. 2 ЗОП действията на комисията
се извършват в следната последователност:
1. комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и
оповестява тяхното съдържание, включително
предложенията на участниците по съответните
показатели за оценка на офертите;
2. техническото и ценовото предложение на
всеки от участниците се подписват най-малко
от трима членове на комисията и се предлага
по един от присъстващите представители на
другите участници да ги подпише, с което
публичната част от заседанието приключва;
3. комиси ята разглеж да представените
оферти и оценява съгласно избрания критерий
за възлагане тези от тях, които съответстват
на предварително обявените условия;
4. ком иси я та разглеж да док у мен т и т е,
свързани с личното състояние и критериите
за подбор, на участниците в низходящ ред
спрямо получените оценки;
5. когато установи липса, непълнота или
несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или
несъответствие с изискванията към личното
състояние или критериите за подбор, комисията писмено уведомява участника;
6. в срок до 5 работни дни от получаването
на уведомлението участникът може да представи нов ЕЕДОП и/или други документи,
които съдържат променена и/или допълнена
информация;
7. комисията разглежда документите по
т. 4 и 6 до установяване на съответствие с
изискванията за личното състояние и критериите за подбор на двама участници, които
класира на първо и второ място; останалите
участници, чиито оферти са оценени, не се
класират.
Раздел IХ
Действия на комисията при разглеждане на
заявления за участие или оферти, подадени
по електронен път
Чл. 62. (1) При разглеждане на заявления
за участие или на оферти, подадени по електронен път, възложителят осигурява:
1. едновременен достъп на членовете на
комисията до документите в посочената дата
и часа на отваряне;
2. възможност за проследяване от лицата
по чл. 54, ал. 2 на действията на комисията
при отваряне на документите.
(2) След отваряне на документите възложителят е длъжен да осигури целостта на
данните и опазването им от неправомерна
намеса.
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Чл. 63. (1) При разглеждане, оценка и
класиране на заявленията за участие и на
офертите се прилагат разпоредбите на чл. 54,
ал. 7 – 13 и чл. 55 – 60, а когато е приложимо – и на чл. 61.
(2) За всички действия на комисията следва
да се осигури документална проследимост
чрез подходящи средства.
Раздел Х
Условия и ред за провеждане на процедура
на договаряне без предварително обявление,
договаряне без предварителна покана за учас
тие, договаряне без публикуване на обявление
и пряко договаряне
Чл. 64. (1) В решението за откриване на
процедура по чл. 18, ал. 1, т. 8 – 10 и т. 13
ЗОП възложителите посочват и лицата, които
ще бъдат поканени за участие в договарянето, освен в случаите по чл. 79, ал. 1, т. 7 и
8, чл. 138, ал. 1, т. 2, чл. 164, ал. 1, т. 9 и 10
ЗОП, както и в случаите по чл. 182, ал. 1,
т. 3 ЗОП.
(2) С решението по ал. 1 възложителят
одобрява покана за участие в процедурата,
която съдържа:
1. предмет на поръчката, включително
количество и/или обем и описание на обособените позиции, когато има такива;
2. изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката;
3. критерия за възлагане на поръчката,
а когато е приложимо – и показателите за
комплексна оценка с тяхната относителна
тежест, а когато това е обективно невъзможно, подредени по важност в низходящ ред,
както и методиката за комплексна оценка
на офертите;
4. място и дата за провеждане на преговорите;
5. други изисквания по преценка на възложителя.
(3) Поканата за участие в процедурата се
изпраща до лицата, посочени в решението
по ал. 1.
Чл. 65. (1) Възложителят може да не прилага
чл. 64, ал. 2 и 3, когато сключва договори на
основание чл. 79, ал. 1, т. 3, 4, 7 и 8, чл. 164,
ал. 1, т. 3, 4, 9 и 10 и чл. 182, ал. 1, т. 1 ЗОП.
Необходимата информация за провеждане
на процедурата се посочва в решението за
нейното откриване.
(2) В случаите по ал. 1 възложителят взема решение за откриване на процедурата и
сключва договор за обществена поръчка след
влизането в сила на решението за откриване
на процедурата. При подписването на договора определеният за изпълнител представя
освен документите по чл. 67, ал. 6 ЗОП и
декларация за липсата на обстоятелства по
чл. 54, ал. 1, т. 7 ЗОП.
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(3) Когато провежда процедура на основание чл. 79, ал. 1, т. 8 и чл. 164, ал. 1, т. 10
ЗОП при разпродажба на имуществото на
търговски дружества, обявени в ликвидация
или в несъстоятелност, договорът се сключва
по реда на част трета от Търговския закон или
съгласно приложимото законодателство – при
чуждестранни лица.
Чл. 66. Когато провежда процедура на основание чл. 182, ал. 1, т. 5 ЗОП, възложителят
може да сключи договор само ако са налице
най-малко трима класирани участници.
Чл. 67. (1) В процедурите, които съдържат
етап на преговори и са поканени няколко
участници, поредността на провеждане на
преговорите се определя от комисията чрез
жребий, на който могат да присъстват представители на поканените участници.
(2) Комисията провежда преговори с всеки
от участниците поотделно, като се придържа
точно към първоначално определените условия
и изисквания за изпълнение на поръчката.
Резултатите от преговорите се отразяват в
протокол, който се подписва от комисията
и от участника.
(3) Комисията не оповестява постигнатите
договорености с участник пред останалите
участници освен с негово изрично съгласие.
(4) Комисията провежда преговорите с
всеки от участниците по един и същ начин,
включително като им се предоставя еднаква
информация и се задават едни и същи въпроси.
(5) Комисията прилага чл. 72 ЗОП, когато
установи, че предложението на някой от участниците, постигнато в резултат на преговорите, е с повече от 20 на сто по-благоприятно
от средната стойност на предложенията на
останалите участници по същия показател
за оценка.
(6) След провеждане на преговорите комисията изготвя доклад, който съдържа информацията по чл. 60, ал. 1.
Г л а в а
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ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧК А.
ДОГОВОР ЗА ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ. РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ
Раздел І
Договор за обществена поръчка. Договор за
подизпълнение
Чл. 68. (1) След влизането в сила на решението за избор на изпълнител страните
уговарят датата и начина за сключване на
договора.
(2) Когато определеният за изпълнител
участник откаже да сключи договор, възложителят прекратява процедурата или определя
за изпълнител втория класиран участник. За
отказ се приема и неявяването на уговорената
дата, освен ако неявяването е по обективни
причини, за което възложителят е уведомен
своевременно.
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Чл. 69. Договорът за обществена поръчка
съдържа най-малко следната информация:
1. данни за страните, датата и мястото на
сключване на договора;
2. предмет;
3. цена, ред и срокове за разплащане;
4. срок или продължителност на изпълнение
на поръчката, а при поетапно изпълнение – и
междинни срокове;
5. права и задължения на страните, включително задължение за изпълнителя да сключи
договор за подизпълнение, когато е обявил
в офертата си ползването на подизпълнител;
6. когато е приложимо – предвидените
опции и подновявания, включително обем и
стойност, както и условията и реда за осъществяването им;
7. размер и условия за задържане и освобождаване на гаранциите, свързани с изпълнението на договора, включително поетапно
освобождаване;
8. ред за приемане на работата;
9. условия и ред за прекратяване.
Чл. 70. Когато определеният изпълнител
е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и възложителят
не е предвидил в обявлението изискване за
създаване на юридическо лице, договорът за
обществена поръчка се сключва, след като
изпълнителят представи пред възложителя
заверено копие от удостоверение за данъчна
регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или
еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението
е установено.
Чл. 71. Предаването на уговорения резултат се документира с протокол за приемане и
предаване, който се подписва от представители
на възложителя и изпълнителя по договор за
обществена поръчка.
Чл. 72. За целите на предоставяне на информацията по чл. 29, ал. 2 ЗОП договорът
за обществена поръчка се счита за изпълнен:
1. от извършването на последното действие, свързано с предоставяне на уговорения
резултат, или от извършването на последното
дължимо плащане – в зависимост от това кое
обстоятелство настъпва последно;
2. от датата, на която започва да тече уговореният гаранционен срок, когато изпълнителят
е обвързан с гаранционен срок.
Чл. 73. Възложителят има право да прекрати без предизвестие:
1. договор за обществена поръчка или рамково споразумение при възникване на обстоятелствата по чл. 118, ал. 1, т. 2 или 3 ЗОП;
2. договор, сключен въз основа на рамково
споразумение, унищожено по съдебен ред в
случаите по чл. 119, ал. 2 ЗОП.
Чл. 74. За договорите, унищожени на основанията по чл. 119, ал. 1 ЗОП, възложите-
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лите изпращат до регистъра информация при
производство по обжалване.
Чл. 75. (1) Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите,
посочени в офертата.
(2) В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително
споразумение за замяна на посочен в офертата
подизпълнител изпълнителят изпраща копие
на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства,
че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и
11 ЗОП.
(3) Подизпълнителите н ямат право да
превъзлагат една или повече от дейностите,
които са включени в предмета на договора
за подизпълнение.
(4) Не е нарушение на забраната по ал. 3 доставката на стоки, материали или оборудване,
необходими за изпълнението на обществената
поръчка, когато такава доставка не включва
монтаж, както и сключването на договори
за услуги, които не са част от договора за
обществената поръчка, съответно от договора
за подизпълнение.
Чл. 76. (1) Възложителите връщат всички
мостри, чиято цялост и търговски вид не са
нарушени, в срок до 10 дни от сключването на
договора или от прекратяването на процедурата. Възложителят може да задържи мострите
на участника, с който е сключен договорът
за обществена поръчка, до приключване на
договора.
(2) Невърнати мостри подлежат на заплащане на представилите ги лица съгласно
тяхната стойност, определена по един от
следните начини:
1. за предмети с оферирана единична
стойност – съгласно посочената стойност в
офертата на съответния участник;
2. за предмети, чиято стойност не може да
се определи по т. 1, но е наличен официален
каталог или ценоразпис, поддържан от съответния участник, по единичната стойност,
посочена в съответния каталог или ценоразпис;
3. за предмети, чиято единична стойност
не може да се определи по т. 1 или 2, на базата на доказана себестойност, като се вземат
под внимание необходимите разходи за труд
и материали или доставната цена.
Раздел ІІ
Рамково споразумение
Чл. 77. (1) При сключването на рамково
споразумение участниците, определени за изпълнители, представят документите по чл. 67,
ал. 6 и чл. 112, ал. 1, т. 1 и 4 ЗОП.
(2) Когато възложителят е посочил, че
ще сключи рамково споразумение с повече
изпълнители и някой от определените за
изпълнители отка же да ск лючи рамково
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споразумение, възложителят може да покани
следващия в класирането участник, когато е
приложимо.
Чл. 78. Когато възложителят провежда
вътрешен конкурентен избор въз основа на
рамково споразумение, срокът за получаване
на оферти по чл. 82, ал. 4, т. 2 ЗОП не може
да бъде по-кратък от 10 дни, а в случаите по
чл. 93 ЗОП – не по-кратък от 5 дни.
Г л а в а

с е д м а

ЗАПАЗЕНИ ПОРЪЧКИ
Раздел I
Определяне на списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1
ЗОП
Чл. 79. (1) Стоките и услугите в списъка
по чл. 12, ал. 1, т. 1 ЗОП се обозначават чрез
код и съответстващото му наименование по
Общия терминологичен речник.
(2) Mинистърът на труда и социалната политика внася в Министерския съвет мотивирано
предложение за приемане или за промяна на
списъка по ал. 1, в което се посочват:
1. провежданите национални политики,
стратегии или програми, включително конкретни цели, дейности и механизми, за чието
изпълнение е необходимо поръчките да се
запазят;
2. капацитетните възможности на лицата
по чл. 12, ал. 1, т. 1 ЗОП;
3. отражението върху конкуренцията от
запазването на поръчките за съответните
стоки или услуги.
Раздел II
Възлагане на запазени поръчки
Чл. 80. (1) Когато обществената поръчка
съдържа части, които могат да са възложени
на повече от един изпълнител и някои от
тях са включени в списъка по чл. 12, ал. 1,
т. 1 ЗОП, възложителят е длъжен да отдели
тези части в една или в няколко обособени
позиции, които запазва за участие на специализирани предприятия или кооперации на
хора с увреждания.
(2) Възложителят не запазва обществената
поръчка, когато тя съдържа обективно неделими части и основният предмет не е включен
в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 ЗОП.
(3) При определянето на ресурса по чл. 12,
ал. 6 ЗОП в обема на собствения ресурс се
включват необходимите разходи за суровини
и материали, енергия, горива, водоснабдяване,
лицензи и други подобни, независимо че доставчиците им не са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.
(4) Не е налице изпълнение на дейности
със собствено производство или ресурс, когато
специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания предоставят на
възложителя без съществена допълнителна
преработка стоки, доставени от други лица.
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Чл. 81. (1) В процедура за възлагане на
запазена поръчка могат да участват и други
заинтересовани лица.
(2) Когато в процедура за възлагане на
запазена поръчка са подадени заявления за
участие и/или оферти както от лица, за които
поръчката е запазена, така и от други лица,
първо се разглеждат заявленията за участие
и/или офертите на лицата, за които поръчката е запазена. Заявленията за участие и/или
офертите на останалите лица се разглеждат
само ако няма допуснати оферти на лица, за
които поръчката е запазена.
Г л а в а

о с м а

КОНКУРС ЗА ПРОЕКТ
Раздел І
Общи положения
Чл. 82. Когато конкурсът за проект се провежда като част от процедура за възлагане на
обществена поръчка за услуга и възложителят
възнамерява впоследствие да възложи поръчка
по чл. 79, ал. 1, т. 9 ЗОП, това се посочва в
обявлението за конкурс за проект.
Чл. 83. При ограничен конкурс възложителят може да ограничи в обявлението броя на
участниците, които ще покани да представят
проекти, но техният брой не може да е помалък от 5.
Чл. 84. (1) Всяко лице, което участва в
конкурс за проект, има право да представи
само един проект.
(2) В конкурс за проект едно физическо
или юридическо лице може да участва само
в едно обединение.
(3) Лице, което участва в обединение или
е дало съгласие да бъде подизпълнител на
друг кандидат или участник, не може да
подава самостоятелно заявление за участие
или проект.
Чл. 85. (1) Възложителят организира съхраняването на получените проекти по начин,
който гарантира тяхната цялост и анонимността на автора.
(2) Когато възложителят предвижда възможност документите за участие в процедурата
да се подават по електронен път, се прилагат
условията на чл. 50.
Раздел ІІ
Жури
Чл. 86. (1) Най-малко 14 дни преди крайния
срок за получаване на конкурсните проекти
възложителят обявява поименно лицата, номинирани за членове на журито и за резервни
членове, ако не са посочени в обявлението.
(2) Всек и заинтересован от у частие в
конкурса за проект може да подава до възложителя писмено мотивирано възражение
срещу номиниран член на журито и срещу
резервен член, с когото е в отношения, които
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пораждат конфликт на интереси, в 3-дневен
срок от обявяване на номинираните лица.
(3) Когато възраженията са подадени в
срока по ал. 2 и са основателни, в 3-дневен
срок възложителят заменя съответното лице,
номинирано за член на журито или за резервен член. Окончателният поименен състав на
журито и на резервните членове се обявява
най-късно до крайния срок за получаване на
конкурсните проекти.
(4) Възложителят оповестява действията
по ал. 1 и 3 чрез профила на купувача.
Чл. 87. Възложителят назначава жури със
заповед, в която определя:
1. поименния състав и лицето, определено
за председател;
2. сроковете за извършване на работата;
3. място на съхранение на документите,
свързани с конкурса за проект, до приключване на работата на журито.
Чл. 88. (1) Журито се състои от нечетен брой
членове. Когато от участниците в конкурса се
изисква определена професионална квалификация или правоспособност, най-малко една
трета от членовете на журито трябва да имат
същата или еквивалентна квалификация или
правоспособност. Членове на журито могат
да са и външни лица.
(2) На журито не могат да се дават указания
във връзка с оценяване на проектите. Неговите
решения относно оценките са независими и
окончателни.
(3) Членовете на журито са длъжни да пазят
в тайна обстоятелствата, които са узнали във
връзка със своята работа, за което представят
писмени декларации, както и за липсата на
обстоятелствата по чл. 80, ал. 7, изречение
второ от ЗОП.
(4) Заседанията на журито се протоколират,
а след приключване на работата му се изготвя доклад, който се предава на възложителя
заедно с цялата документация на конкурса.
(5) Когато е необходимо, журито предлага
на възложителя да възлага експертизи, изготвени от външни лица – експерти.
Раздел ІІІ
Провеждане на открит конкурс за проект
Чл. 89. (1) Конкурсният проект и документите по чл. 39, ал. 2 се представят по реда на
чл. 47, ал. 1 и чл. 48, ал. 2 – 5.
(2) Конкурсният проект и документите по
ал. 1 се представят в запечатана непрозрачна
опаковка, върху която се посочва:
1. наименованието на участника, включително на участниците в обединението, когато
е приложимо;
2. адрес за кореспонденция, телефон и по
възможност – факс и електронен адрес;
3. наименованието на конкурса.
(3) В опаковката по ал. 2 документите по
чл. 39, ал. 2 се обособяват в отделен непрозрачен плик, върху който се посочват данни
за участника.
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Чл. 90. (1) След изтичане на срока за получаване на конкурсните проекти възложителят
определя длъжностни лица, които да извършат предварителни действия по осигуряване
анонимността на проектите преди тяхното
разглеждане от журито.
(2) Лицата по ал. 1 са длъжни да пазят в
тайна обстоятелствата, станали им известни
във връзка с действията по ал. 1, за което
представят писмени декларации.
(3) Длъжностните лица отварят опаковките по чл. 89, ал. 2 и проверяват за спазване
на изискванията по чл. 89, ал. 3, както и за
състоянието на конкурсните проекти. Когато
за някои от проектите се установи, че са във
вид, който позволява да се наруши анонимността им, длъжностните лица ги предават на
възложителя, придружени с доклад, в който
описват констатираните несъответствия, и
предлагат проектите да не се допускат до
участие в процедурата.
(4) За всеки конкурсен проект се присъжда
отделен номер, който се поставя върху всички материали в опаковката по чл. 89, ал. 2
и върху плика по чл. 89, ал. 3, когато той не
съдържа данни за участника.
(5) Длъжностните лица съставят списък на
номерата и на съответстващите им имена на
участниците. Списъкът се поставя в непрозрачен плик и се запечатва.
(6) Материалите по ал. 4 и 5 се предават
на журито.
Чл. 91. (1) Журито разглежда и оценява
представените проекти на закрити заседания
въз основа на критериите, посочени в обявлението и в документацията за конкурса, и
класира проектите, които отговарят на предварително обявените условия.
(2) При разглеждането и оценяването на
проектите журито при необходимост отбелязва въпроси, които се нуждаят от изясняване
във връзка с различни аспекти на проектите.
(3) Резултатите от оценяването и класирането се обявяват на публично заседание, на
което имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени
представители, както и представители на
средствата за масово осведомяване. На заседанието се отваря и пликът по чл. 90, ал. 5 и
се съобщават имената на участниците, чиито
проекти са класирани.
(4) Възложителят е длъжен да обяви по
подходящ начин датата, часа и мястото на
извършване на действията по ал. 3.
(5) Жу рито разглеж да документите по
чл. 39, ал. 2 на участниците, чиито проекти
са класирани по реда на чл. 54, ал. 7 – 9 и
ал. 11 – 13. При необходимост може да се
изясняват и въпросите по ал. 2.
(6) След приключване на работата си журито изготвя доклад, който съдържа:
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1. състава на журито, включително промените, настъпили в хода на неговата работа;
2. номера и датата на заповедта за назначаване на журито, както и заповедите, с които се
изменят сроковете за работата и състава му;
3. участниците в конкурса;
4. кратко описание на работния процес,
включително действията, свързани с отваряне,
разглеждане и оценяване на проектите;
5. оценките на проектите и обосновките
за решенията на журито;
6. класираните проекти и участниците,
предложени за награждаване;
7. проектите, предложени да отпаднат от
участие, тъй като не отговарят на предварително обявените условия, когато е приложимо;
8. участниците, предложени за отстраняване, когато е приложимо;
9. мотивите за предложенията по т. 7 и 8;
10. особените мнения на членовете на
журито, когато има такива.
(7) Към доклада се прилагат всички документи, изготвени в хода на работата на
журито, като протоколи, оценителни таблици,
мотивите за особените мнения и др.
Раздел ІV
Провеждане на ограничен конкурс за проект
Чл. 92. (1) Заявлението за участие в ограничен конкурс за проект се представя по реда
на чл. 47, ал. 1 и чл. 48, ал. 2 – 5 в запечатана
непрозрачна опаковка, върху която се посочват
данните по чл. 89, ал. 2.
(2) Заявлението за участие съдържа документите по чл. 39, ал. 2.
(3) Журито извършва предварителен подбор
по реда на чл. 54, ал. 7 – 9 и ал. 11 – 13 и
представя протокол с резултатите от подбора
на възложителя.
(4) В срок 5 работни дни от датата на
приемане на протокола възложителят обявява с решение кандидатите, които ще бъдат
поканени да представят конкурсни проекти. В
решението се включват и кандидатите, които
не отговарят на обявените от възложителя
изисквания и мотивите за това.
(5) Възложителят изпраща покани на одобрените кандидати да представят проекти в
срока по чл. 55, ал. 2.
(6) Проектът се представя по реда на чл. 47,
ал. 1 и чл. 48, ал. 2 – 5 в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват
данните по чл. 89, ал. 2.
Чл. 93. (1) След изтичането на срока за
получаване на конкурсните проекти възложителят определя длъжностни лица, които
да извършат предварителни действия по осигуряване анонимността на проектите преди
тяхното разглеждане от журито.
(2) Лицата по ал. 1 са длъжни да пазят в
тайна обстоятелствата, станали им известни
във връзка с действията по ал. 1, за което
представят писмени декларации.
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(3) Длъжностните лица отварят опаковките
по чл. 89, ал. 2 и проверяват за състоянието
на конкурсните проекти. Когато за някои от
проектите се установи, че са във вид, който
позволява да се наруши анонимността им,
длъжностните лица ги предават на възложителя, придружени с доклад, в който описват
констатираните несъответствия, и предлагат
проектите да не се допускат до участие в
процедурата.
(4) За всеки конкурсен проект се присъжда
отделен номер, който се поставя върху всички
материали в опаковката по чл. 89, ал. 2.
(5) Длъжностните лица съставят списък на
номерата и на съответстващите им имена на
участниците. Списъкът се поставя в непрозрачен плик и се запечатва.
(6) Материалите по ал. 4 и пликът по ал. 5
се предават на журито.
Чл. 94. Журито разглежда и оценява проектите и приключва работата си по реда на
чл. 91, ал. 3, 4, 6 и 7.
Раздел V
Приключване на процедурата конкурс за
проект
Чл. 95. В срока по чл. 106, ал. 6 ЗОП възложителят издава решение за класирането на
участниците в конкурса съгласно доклада на
журито, както и за наградите и за плащанията, когато е приложимо.
Г л а в а

д е в е т а

ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ НА НИСК А СТОЙНОСТ
Чл. 96. (1) В деня на публикуване на обявата
по чл. 187, ал. 1 ЗОП на профила на купувача
възложителят публикува кратка информация
за поръчката на портала чрез директно въвеждане с използване на специализиран софтуер,
предоставен от АОП.
(2) Информацията по ал. 1 се попълва по
образец и съдържа данни за възложителя,
кратко описание на предмета на поръчката,
прогнозна стойност и срок за получаване на
оферти. В информацията възложителят посочва връзка към съответния раздел в профила
на купувача, в който са публикувани обявата
и други документи, свързани с обществената
поръчка.
(3) В случаите по чл. 188, ал. 2 ЗОП възложителят изпраща информацията по ал. 1, в
която посочва удължения срок за получаване
на оферти.
(4) В случаите по чл. 193 ЗОП възложителят
оттегля информацията по ал. 1 от портала.
(5) На портала се осигурява публичен
достъп до информацията по ал. 1 до изтичане на 3 години от датата на публикуване на
информацията.
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Чл. 97. (1) Възложителят със заповед определя нечетен брой лица, които да разгледат
и оценят получените оферти.
(2) За лицата по ал. 1 се прилагат изискванията по чл. 51, ал. 8 – 13.
(3) Комисията отваря офертите по реда
на тяхното постъпване и обявява ценовите
предложения. При извършване на тези действия могат да присъстват представители на
участниците.
(4) Комисията съставя протокол за разглеж дането и оценката на офертите и за
класирането на участниците. Протоколът се
представя на възложителя за утвърждаване,
след което в един и същ ден се изпраща на
участниците и се публикува в профила на
купувача.
(5) Към офертата участниците подават
декларация по образец на възложителя за
липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1,
т. 1 – 5 и 7 ЗОП.
(6) Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП
се подписва от лицата, които представляват
участника. Когато участникът се представ
лява от повече от едно лице, декларацията за
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 ЗОП
се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.
Г л а в а

д е с е т а

ДОСИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧК А
Чл. 98. (1) Досието за всяка обществена
поръчка освен документите и информацията
по чл. 121, ал. 2 ЗОП включва и:
1. заповедта за назначаване на комисията
за извършване на предварителен подбор на
кандидатите и участниците, разглеждане и
оценка на офертите или провеждане на преговори и диалог, включително всички заповеди, с
които се изменя или допълва нейният състав;
2. копие или извлечение от регистъра за
получените заявления за участие и/или оферти;
3. протокола по чл. 48, ал. 6;
4. обмена на информация между възложителя и други лица или органи във връзка с
подготовката и провеждането на процедурата
и изпълнението на договора;
5. информация за обжалването на поръчката, включително жалбата, становищата по
нея, решенията и определенията на органите,
отговорни за обжалването;
6. документите, представени от определения
за изпълнител участник преди сключването
на договора;
7. документ, който удостоверява връщането
на мострите, когато е приложимо;
8. уникалните номера, под които документите са заведени в АОП за осъществяване на
контрол, когато е приложимо;
9. информация за движението на документите в досието.
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(2) Информацията в досието на обществената поръчка се организира по начин, който
дава възможност за хронологична проследимост на всички действия на отговорните
длъжностни лица, във връзка с подготовката,
провеждането, приключването и отчитането
на изпълнението на обществената поръчка.
(3) Възложителят определя едно или повече
длъжностни лица, които организират съдържанието на досието и документират движението
на документите, съдържащи се в него.
(4) Възложителят осигурява условия и отговаря за съхранението на досието на обществената поръчка в сроковете по чл. 122 ЗОП.
Г л а в а

е д и н а д е с е т а

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ОТ СЕКТОРНИ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ
Чл. 99. (1) Средният годишен оборот по
чл. 124, ал. 2, т. 2, чл. 125, ал. 2, т. 2 и чл. 126,
ал. 3, т. 2 ЗОП се определя на базата на годишните финансови отчети на лицата.
(2) Годишният оборот включва нетните
приходи от продажби, свързани с дейността.
(3) Средният годишен оборот се определя,
като се сумират данните за трите последни
финансови години и полученият резултат се
раздели на три.
(4) Условията по чл. 124, ал. 2 ЗОП следва
да са изпълнени и за периода от текущата
година, като се вземат под внимание отчетените месечни обороти.
(5) Средният оборот по ал. 4 се определя,
като оборотите за отделните месеци считано
от началото на финансовата година се сумират
и се разделят на броя месеци до момента.
Чл. 100. (1) С решението за създаване
на квалификационна система възложителят
одобрява обявлението по чл. 141, ал. 1 ЗОП.
(2) Възложителят използва решението по
чл. 22, ал. 1, т. 1 ЗОП, когато със създаването
на квалификационна система се открива и
процедура за възлагане на обществена поръчка.
В този случай с решението той одобрява документацията и техническите спецификации.
(3) Решението по ал. 1 е по образец, утвърден от изпълнителния директор на АОП.
Чл. 101. За включване на квалификационна система заинтересованите лица подават
заявление, което съдържа документите по
чл. 39, ал. 2.
Чл. 102. Когато възлага поръчки в рамките
на квалификационна система, в зависимост
от вида на процедурата по чл. 142 ал. 1 ЗОП
възложителят с решение одобрява покана за
представяне на оферти или за участие в преговори. Решението и поканата се изпращат
на лицата, вписани в системата, в 7-дневен
срок от издаване на решението.
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ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
В ОБЛАСТИТЕ „ОТБРАНА“ И „СИГУРНОСТ“
Чл. 103. (1) Преди откриване на процедура
за възлагане на обществена поръчка в областите „Отбрана“ и „Сигурност“ възложителят
е длъжен да вземе предвид мотивираното
писмено становище на съответния компетентен орган по Закона за защита на класифицираната информация относно наличието на
класифицирана информация.
(2) При възлагане на обществени поръчки,
които съдържат или изискват класифицирана
информация, членове на комисията за извършване на подбор на кандидатите и участниците, разглеждане и оценка на офертите
и провеждане на преговори и диалог могат
да бъдат само лица, които имат разрешение
за достъп до класифицирана информация
съгласно изискванията на Закона за защита
на класифицираната информация.
Чл. 104. Когато възложителят е определил
допълнителен срок по чл. 158, ал. 4 ЗОП, той
изчаква резултата от проучването за достъп
до класифицирана информация, като при
необходимост е длъжен да удължи допълнителния срок до приключване на проучването.
Чл. 105. Лицата по чл. 175, ал. 2 ЗОП изпращат до изпълнителния директор на АОП
обявленията за избор на подизпълнител за
поръчки в областите „Отбрана“ и „Сигурност“.
Чл. 106. (1) Заявлението за участие в процедура по чл. 18, ал. 1, т. 2, 5, 6 и 10 ЗОП
съдържа:
1. списък на документите;
2. данни за ЕИК по чл. 23 от Закона за
търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга
идентифицираща информация в съответствие
със законодателството на държавата, в която
кандидатът или участникът е установен, както
и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата;
3. декларации за обстоятелствата по чл. 157,
ал. 1 и ал. 2, т. 5 ЗОП;
4. декларации за обстоятелствата по чл. 157,
ал. 2, т. 1 – 4 и 6 ЗОП, когато е приложимо;
5. доказателства по чл. 158, ал. 7 ЗОП;
6. декларация за липса на свързаност с
друг кандидат в процедурата;
7. при участници обединения – копие на
договора за обединение, а когато в договора
не е посочено лицето, което представлява
участниците в обединението – и документ,
подписан от лицата в обединението, в който
се посочва представляващият.
(2) Офертата в процедура по чл. 18, ал. 1,
т. 2, 5, 6 и 10 ЗОП съдържа:
1. документите и информацията по чл. 39,
ал. 3, и
2. когато е приложимо:
а) вида и дела на работите, които ще бъдат
възложени на подизпълнители, и/или
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б) предложените подизпълнители и документи, с които се доказва спазването на изискванията за подбор за всеки от тях съобразно
вида и дела на тяхното участие.
(3) Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице:
1. документите по ал. 1, т. 2, 3 и 5 се представят за всяко физическо или юридическо
лице, включено в обединението;
2. документите по ал. 1, т. 4 се представят
само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите
за подбор.
(4) Декларациите по ал. 1, т. 3 се представят
от всяко от лицата по чл. 40, ал. 1.
(5) Когато кандидатът е юридическо лице,
декларациите по ал. 1, т. 4 могат да се представят само от едно от лицата, които могат
самостоятелно да представляват кандидата.
(6) В декларациите по ал. 4 и 5 се включва
и информация относно публичните регистри,
в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно
законодателството на държавата, в която кандидатът е установен, е длъжен да предоставя
информация за тези обстоятелства служебно
на възложителя.
(7) При поискване от страна на възложителя кандидатите са длъжни да представят
изчерпателно всяка необходима информация
относно правно-организационната форма, под
която осъществяват дейността си, както и
списък на всички задължени лица по смисъла
на чл. 157, ал. 4 ЗОП независимо от наименованието на органите, в които участват, или
от длъжностите, които заемат.
Чл. 107. (1) Кандидатите и участниците са
длъжни да уведомят писмено възложителя в
3-дневен срок от настъпване на обстоятелство
по чл. 157, ал. 1, чл. 101, ал. 11 ЗОП или посочено от възложителя основание по чл. 157,
ал. 2 ЗОП.
(2) В сл у чаите по а л. 1 възлож ител ят
предава уведомлението на председателя на
комисията по чл. 103, ал. 1 ЗОП, а когато
документите по чл. 106, ал. 1 ЗОП са получени от възложителя, той връща на комисията
доклада с указания за отразяване на новонастъпилите обстоятелства.
Г л а в а
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ФУНКЦИИ НА АГЕНЦИЯТА ПО
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Раздел I
Условия и ред за поддържане на списък на
стопанските субекти, за които са налице об
стоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „а“
и чл. 55, ал. 1, т. 4 и 5 ЗОП
Чл. 108. (1) А генцията по обществени
поръчки осигурява чрез портала за обществени поръчки пълен и неограничен достъп до
списъка по чл. 57, ал. 4 ЗОП.
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(2) Възложителите изпращат информация до
АОП по образец, утвърден от изпълнителния
директор на АОП, за включване в списъка по
ал. 1, като посочват най-малко:
1. при установени обстоятелства по чл. 54,
ал. 1, т. 5, буква „а“ и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП:
а) описание на обстоятелството и акта, с
който е установено;
б) дата на настъпване на обстоятелството
и срок, за който се прилага основанието за
отстраняване;
в) данни за обществената поръчка, във
връзка с която е настъпило обстоятелството
по буква „а“, включително дата и номер на
публикацията в регистъра, в „Официален
вестник“ на Европейския съюз или в профила
на купувача;
2. при установени обстоятелства по чл. 55,
ал. 1, т. 4 ЗОП:
а) данни за договора за обществена поръчка,
включително страни, предмет, обща стойност,
изплатени суми и/или обезщетения, дата на
сключване, а когато е приложимо – и дата и
правно основание за прекратяване на договора;
б) кратко описание на неизпълнението
на договора по буква „а“, датата, на която е
установено, и/или срок, за който се прилага
основанието за отстраняване.
(3) Възложителите изпращат информацията по ал. 2 за посочените обстоятелства по
електронна поща с електронен подпис.
Раздел II
Условия и ред за издаването на стандарти
зирани изисквания и документи по чл. 229,
ал. 1, т. 4 ЗОП
Чл. 109. (1) Във връзка с осъществяване на
правомощието си по чл. 229, ал. 1, т. 4 ЗОП
изпълнителният директор на АОП има право:
1. да извършва проучвания с оглед установяване на потребностите от стандартизирани
насоки и документи в различни сектори и
области;
2. да привлича външни експерти с определена квалификация и да си сътрудничи с
браншови организации;
3. да изисква от компетентните органи да
участват чрез свои представители в работни
групи, да изготвят проекти на документи и
да представят примери за добри практики.
(2) Проектите на стандартизирани изисквания и документи се съгласуват с компетентните органи и се одобряват от министъра
на финансите.
(3) Одобрените стандартизирани изисквания и документи по ал. 2 се публикуват на
портала.
(4) При възникване на необходимост стандартизираните изисквания и документите по
ал. 3 се заличават с разпореждане на министъра на финансите.

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 1

Раздел III
Условия и ред за съставяне и поддържане на
списъка по чл. 229, ал. 1, т. 17 ЗОП
Чл. 110. (1) В списъка по чл. 229, ал. 1, т. 17
ЗОП се включват лица, които имат професионална компетентност, свързана с обектите
и предметите на обществените поръчки, и:
1. са предложени от професионални сдружения и организации в съответния бранш
или от органи по чл. 19, ал. 2 – 4 от Закона
за администрацията, с посочване на професионалната им компетентност,
2. самостоятелно са подали заявление за
вписване, в което са описали документите,
чрез които се доказва заявената професионална компетентност.
(2) За всяко от лицата в списъка по ал. 1
се посочва обхватът на професионалната
компетентност и наличието на разрешение
за достъп до класифицирана информация
съгласно изискванията на Закона за защита
на класифицираната информация.
(3) Списъкът по ал. 1 съдържа най-малко
следната информация:
1. имена на експерта съгласно документ
за самоличност;
2. единен граждански номер (ЕГН)/личен
номер на чужденец (ЛНЧ) или друг идентификационен номер;
3. пощенски и електронен адрес за кореспонденция, телефон, факс и др.;
4. придобита образователна степен и специалност;
5. област на професионална компетентност,
определена в съответствие с категориите от
Общия терминологичен речник (CPV);
6. данни за професионална квалификация,
допълнителна квалификация, ако има такава,
и практическия опит, свързани със заявената
професионална компетентност;
7. посочване на документите, чрез които
се доказва заявената професионална компетентност;
8. данни за наличие на разрешение за достъп до класифицирана информация;
9. регион/региони на действие на експерта
в страната;
10. данни за лицето/органа, предложили
вписването на експерта.
(4) Данните по т. 2 се използват само за
служебни цели и не се отразяват в публичната
част от списъка.
(5) Изпълнителният директор на АОП има
право да изисква и да включва в списъка по
ал. 1 и допълнителни данни и информация
за експертите.
Чл. 111. (1) В списъка по чл. 229, ал. 1, т. 17
ЗОП може да се включи лице, което отговаря
на следните изисквания:
1. да е навършило 18-годишна възраст и
да не е поставено под запрещение;
2. да не е осъждано за умишлени престъп
ления от общ характер и да не е лишено от
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правото да упражнява професия или дейност,
която се отнася до вписването;
3. да разполага с доказателства, че притежава професионална компетентност в заявената
област в съответствие с категориите от Общия
терминологичен речник (CPV).
(2) Органите и лицата по чл. 110, ал. 1, т. 1
удостоверяват със заявлението за вписване в
списъка по ал. 1, че за предложените от тях
лица е извършена проверка относно обстоятелствата по ал. 1.
(3) Лицата по чл. 110, ал. 1, т. 2 декларират
обстоятелствата по ал. 1 в заявлението за
вписване в списъка по ал. 1.
Чл. 112. (1) Включването на експерт в списъка по чл. 229, ал. 1, т. 17 ЗОП се извършва
от органите и лицата по чл. 110, ал. 1 въз
основа на заявление по образец, одобрен от
изпълнителния директор на АОП.
(2) Заявлението по ал. 1 се попълва посредством електронен формуляр чрез портала.
(3) Заявлението по ал. 1 се изпраща до
АОП по един от следните начини:
1. за лицата по чл. 110, ал. 1, т. 1 – чрез
директно въвеждане на данните в онлайн
образеца с използване на електронен подпис;
в данните на подписа задължително следва
да се съдържа ЕИК на лицето/органа;
2. за лицата по чл. 110, ал. 1, т. 2 – чрез
директно въвеждане на данните в онлайн
образеца с използване на електронен подпис
или чрез попълване на онлайн образец без
използване на електронен подпис, като в този
случай заявлението се изпраща на хартиен
носител със саморъчен подпис; заявление,
попълнено онлайн без използване на електронен подпис, което в едномесечен срок не
е постъпило в АОП на хартиен носител, се
заличава служебно.
(4) Органите и лицата по чл. 110, ал. 1 носят
отговорност за верността на заявените данни.
(5) Възложителите имат право да изискват
от лицата, включени в списъка по чл. 229,
ал. 1, т. 17 ЗОП, доказателства за верността
на посочените данни.
Чл. 113. (1) Вписването в списъка по чл. 229,
ал. 1, т. 17 ЗОП е валидно за срок до 12 месеца
считано от датата на подаване на заявлението.
След изтичането на срока вписаните данни
се заличават служебно.
(2) Заличените данни се съхраняват за
период 3 години, след което се архивират.
(3) Органите и лицата по чл. 110, ал. 1
могат да потвърждават заявените данни чрез
искане по образец, одобрен от изпълнителния
директор на АОП, преди изтичането на срока
по ал. 1, при което валидността на заявлението
се удължава за нов период.
(4) Органите и лицата по чл. 110, ал. 1
могат да оттеглят по всяко време заявленията си за включване в списъка по ал. 1 чрез
искане по образец, одобрен от изпълнителния
директор на АОП.
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Раздел ІV
Условия и ред за осъществяване на монито
ринг по чл. 229, ал. 1, т. 14 ЗОП
Чл. 114. (1) Мониторингът по чл. 229, ал. 1,
т. 14 ЗОП се осъществява чрез:
1. обобщаване и анализ на:
а) информацията в базите от данни, поддържани от АОП;
б) резултатите от осъществявания предварителен контрол;
в) запитванията по прилагане на законодателството;
г) друга информация, получена в АОП;
2. проверки на конкретни процедури за
обществени поръчки.
(2) Във връзка с мониторинга по ал. 1 изпълнителният директор на АОП може:
1. да издава общи методически указания;
2. да информира министъра на финансите
при установяване на необходимост от законодателни промени;
3. да сезира компетентните органи за извършване на контрол по спазване на законодателството по обществени поръчки;
4. да предприема други действия в рамките
на правомощията по чл. 229, ал. 1 ЗОП.
(3) Резултатите от проверките по ал. 1, т. 2
се публикуват на портала.
(4) Условията и редът за осъществяване
на мониторинга по ал. 1, т. 2 се определят с
вътрешни правила, утвърдени от министъра
на финансите.
Г л а в а

ч е т и р и н а д е с е т а

ВЪНШЕН ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ,
ОСЪЩЕСТВЯВАН ОТ АГЕНЦИЯТА ПО
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Раздел I
Общи правила
Чл. 115. Всеки етап от контрола по чл. 229,
ал. 1, т. 5 – 8 ЗОП, осъществяван от АОП, се
извършва еднократно.
Чл. 116. Издадените становища за резултатите от контрола по чл. 115 не подлежат
на промяна освен в случаите на техническа
грешка, допусната от АОП.
Чл. 117. (1) Възложителят изпраща документите по чл. 236 ЗОП до АОП по електронна поща с писмо по образец, подписано
с електронен подпис.
(2) Документите по ал. 1 се предоставят на
български език. Когато е представен документ
на чужд език, той се придружава от превод
на български език.
Чл. 118. Техническите изисквания за изпращане на документи във връзка с осъществяването на контрола по чл. 115 се определят
с правила, утвърдени от изпълнителния директор на АОП.
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Чл. 119. Документи, изпратени до АОП
във връзка с контрола по чл. 115, за които
не са спазени изискванията по чл. 117 и 118,
не се разглеждат.
Чл. 120. Образците на документи във връзка
с осъществяване на контрола по чл. 229, ал. 1,
т. 5 – 8 ЗОП се утвърждават със заповед на
изпълнителния директор на АОП и се публикуват на портала.
Раздел II
Условия и ред за осъществяване на контрол
чрез случаен избор
Чл. 121. (1) Възложителят е длъжен преди
откриване на процедура, която подлежи на
контрол по чл. 232, ал. 1 ЗОП, да въведе данни
за нея в системата за случаен избор (ССИ),
която е достъпна чрез портала. Данните се
подписват с електронен подпис.
(2) Всеки работен ден чрез системата по
ал. 1 се избира най-малко една процедура за
контрол, която се обявява на портала.
(3) Изборът на процедура се извършва по
методика, която отчита рискови фактори с
определена тежест. Методиката се утвърждава
от изпълнителния директор на АОП.
(4) Когато след изтичането на 3 работни дни
от въвеждането на данните по ал. 1 процедурата не е избрана за контрол, възложителят
може да оповести нейното откриване.
(5) Възложителят може да оповести откриването на процедура, независимо че е избрана
за контрол, в случаите по чл. 232, ал. 6 ЗОП.
Чл. 122. (1) В 3-дневен срок от избирането
на процедура за контрол възложителят изпраща едновременно проектите:
1. на решението за откриване на процедурата;
2. на обявлението за оповестяване откриването на процедурата;
3. на техническите спецификации с изключение на случаите, когато те се одобряват
с решението за одобряване на поканата за
потвърждаване на интерес;
4. на методиката за оценка, когато е приложимо.
(2) Документите по ал. 1 се изпращат по
реда на чл. 117, ал. 1.
(3) Получаването на документите се пот
върж дава чрез електронно съобщение до
изпращача.
(4) В 14-дневен срок от получаването на
документите по ал. 1 АОП изготвя предварително становище, което съдържа установените
в тях несъответствия с изискванията на ЗОП
и препоръки за тяхното отстраняване. В случаите по чл. 232, ал. 6 ЗОП становището е
окончателно.
Чл. 123. (1) В решението за откриване на
процедура, преминала първи етап на контрол,
възложителят отбелязва номера на предвари-
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телното становище и може да приложи мотиви
в случаите по чл. 232, ал. 7 ЗОП.
(2) Вторият етап на предварителния контрол обхваща документите, публикувани в
регистъра за оповестяване откриването на
процедурата, както и техническите спецификации и методиката от документацията,
публикувана в профила на купувача.
(3) В 10-дневен срок от публикуването в
регистъра на документите, с които се оповестява откриването на процедурата, АОП изготвя
окончателно становище за законосъобразност.
Чл. 124. (1) Когато откриването на процедура, избрана за предварителен контрол, е
оповестено чрез предварително обявление по
чл. 23, ал. 3, 4 или 6 ЗОП, възложителят изпраща в АОП по реда на чл. 117, ал. 1 проекта
на покана за потвърждаване на интерес. Към
нея се прилагат проектите на технически спецификации, когато те не са одобрени с решението за откриване на процедурата, а когато
е приложимо – и на методиката за оценка на
оферти. В придружителното писмо се посочва
номерът на процедурата в регистъра.
(2) Получаването на документите се пот
върж дава чрез електронно съобщение до
изпращача.
(3) В 14-дневен срок от получаване на проектите на документи по ал. 1 АОП изготвя
предварително становище.
Чл. 125. (1) В деня на изпращането на поканата за потвърждаване на интерес до лицата,
заявили интерес, възложителят я изпраща по
електронна поща до АОП. В придружителното писмо възложителят отбелязва номера
на предварителното становище и прилага
мотиви, когато е приложимо.
(2) Контролът обхваща поканата по ал. 1,
както и техническите спецификации и методиката от документацията, публикувана в
профила на купувача.
(3) В 10-дневен срок от получаване на
поканата по ал. 1 АОП изготвя окончателно
становище за законосъобразност.
Чл. 126. Становищата от предварителния
контрол се изпращат на възложителя по
електронна поща, подписани с електронен
подпис, а окончателните становища – и на
органите по чл. 238, ал. 1 ЗОП.
Чл. 127. Предварителен контрол не се
извършва на процедури, за които в срока по
чл. 122, ал. 1 възложителят не изпрати проектите на документи.
Чл. 128. (1) Изпълнителният директор
на АОП може да определи наблюдатели по
чл. 232, ал. 8 ЗОП на процедура, при която
след окончателното становище рискът от нарушения е оценен като съществен.
(2) Копие от заповедта за определяне на
наблюдателите се изпраща на възложителя
по електронна поща на адреса, посочен в
решението за откриване на процедурата.
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(3) След получаването на заповедта по
ал. 2 възложителят е длъжен да уведоми
АОП за мястото и началната дата за работата на комисията. Уведомлението се изпраща
на електронния адрес, от който е получена
заповедта за определяне на наблюдателите,
най-малко 3 дни преди започване на работа
от комисията.
Чл. 129. (1) Наблюдателите по чл. 128
имат право:
1. да присъстват на заседанията на комисията, когато е необходимо;
2. на свободен достъп до всички документи, свързани с провежданата процедура,
включително да изискват справки и да правят
извлечения и копия на документи.
(2) Наблюдателите по ал. 1 са длъжни:
1. да пазят в тайна обстоятелства, които
са им станали известни при или по повод
изпълнение на служебните им задължения;
2. да отразяват обективно и точно установените от тях факти и обстоятелства.
(3) Наблюдателите по ал. 1 подписват дек
ларация относно обстоятелствата по чл. 103,
ал. 2 ЗОП. При промяна в декларираните
данни наблюдателите по ал. 1 са длъжни незабавно да уведомят изпълнителния директор
на АОП.
(4) Наблюдателите по ал. 1 нямат право
да участват в работата на комисията.
Чл. 130. (1) Председателят на комисията
предоставя документите по чл. 106, ал. 1 ЗОП
на наблюдателите по чл. 128.
(2) В 5-дневен срок от получаване на документите по ал. 1 наблюдателите по ал. 1
изготвят становище по документите, които
отразяват работата на комисията, което предоставят на изпълнителния директор на АОП.
(3) Копие от становището по ал. 2 се подписва с електронен подпис и се изпраща на
възложителя по електронна поща.
Раздел III
Условия и ред за осъществяване на контрол
върху процедури на договаряне
Чл. 131. (1) Контролът по чл. 233 ЗОП се
осъществява върху решението за откриване
на процедурата, публикувано в регистъра.
(2) Контролът по ал. 1 обхваща мотивите, изложени в решението за откриване на
процедурата, и доказателствата, представени
от възложителя за описаните в мотивите обстоятелства. Мотиви, които не се съдържат в
решението, както и доказателства, за които
не са посочени мотиви, не се разглеждат.
Чл. 132. В деня на изпращането за публикуване в регистъра на решението за откриване на процедура по чл. 233, ал. 2, т. 1 ЗОП
възложителят изпраща и доказателствата по
електронна поща с писмо, подписано с електронен подпис, в което е посочена неговата
партида и номерът на решението за откриване.
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Чл. 133. (1) Възложителят е длъжен да въведе в ССИ данни за всяка процедура, която
подлежи на контрола по чл. 233, ал. 2, т. 2
ЗОП, в деня на изпращане за публикуване в
регистъра на решението за нейното откриване.
Данните се подписват с електронен подпис.
(2) Процедурата по ал. 1 подлежи на избор
в продължение на 3 работни дни след въвеждане на данните за нея в ССИ. За избора се
прилага редът по чл. 121, ал. 2 и 3.
(3) В 3-дневен срок от избиране на процедурата по ал. 1 за контрол възложителят
изпраща доказателства за обстоятелствата,
посочени в решението за откриване. Доказателствата се изпращат по реда на чл. 117,
ал. 1, като в писмото се посочва уникалният
номер на поръчката.
Чл. 134. В случаите по чл. 132 и чл. 133,
ал. 3 изпращането на доказателства не е необходимо, ако те са достъпни чрез електронен,
публичен, безплатен регистър и в решението
за откриване на процедурата е посочен точният интернет адрес, на който се намират.
Чл. 135. (1) За резултатите от осъществяване
на контрола АОП издава становище за законосъобразност в 30-дневен срок от изтичането
на срока за изпращане на доказателствата по
чл. 132 или чл. 133, ал. 3.
(2) Когато процедурата е прекратена преди
издаването на становището по ал. 1, осъществяването на контрола се преустановява и това
се отбелязва в становището.
(3) Когато законосъобразното прилагане на
избраното правно основание не е безспорно
доказано при контрола по ал. 1 и процедурата завърши със сключване на договор, АОП
уведомява органите по чл. 238, ал. 1 ЗОП.
Раздел IV
Условия и ред за осъществяване на контрол
върху някои изключения от приложното поле
на ЗОП
Чл. 136. (1) Преди сключването на договор на основание чл. 14, ал. 1, т. 5 – 8 ЗОП
възложителят е длъжен да изпрати в АОП
проект на обявление за възложена поръчка,
в което посочва най-малко:
1. предмет и стойност на договора;
2. наименование и адрес на изпълнителя;
3. мотиви за прилагане на избраното основание.
(2) Едновременно с проекта на обявление
по ал. 1 възложителят изпраща доказателства
за изпълнение на изискванията на избраното
правно основание.
Чл. 137. (1) Становището на АОП относно
законосъобразното прилагане на изключението се изготвя в 30-дневен срок от получаване
на проекта на обявление по чл. 136, ал. 1 и
се изпраща по електронна поща с електронен
подпис на адреса, посочен от възложителя.
(2) След публикуването в регистъра на обявлението за възложена поръчка АОП уведомява
органите по чл. 238, ал. 1 ЗОП, когато при
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осъществяване на контрола законосъобразното
прилагане на избраното правно основание не
е безспорно доказано.
Раздел V
Условия и ред за осъществяване на контрол
върху изменения на договори за обществени
поръчки на основание чл. 116, ал. 1, т. 2 ЗОП
Чл. 138. (1) Преди сключването на допълнително споразумение за изменение на
договор за обществена поръчка на основание
по чл. 116, ал. 1, т. 2 ЗОП възложителят е
длъжен да изпрати в АОП:
1. проект на обявление за изменение на
договора за обществена поръчка;
2. мотиви за прилагане на избраното основание;
3. доказателства за изпълнение изискванията на ЗОП.
(2) Документите по ал. 1 се изпращат едновременно по реда на чл. 117, ал. 1. По изключение, когато поради естеството или обема
си документите не могат да бъдат изпратени
по електронна поща, те се предоставят на
електронен носител.
Чл. 139. (1) Становището на АОП относно
законосъобразното прилагане на основанието
се изготвя в 30-дневен срок от получаване на
документите по чл. 138, ал. 1 и се изпраща
по електронна поща с електронен подпис на
адреса, посочен от възложителя.
(2) Агенцията по обществени поръчки уведомява органите по чл. 238, ал. 1 ЗОП, когато:
1. в регистъра е публикувано обявление
за изменение, което подлежи на контрол по
чл. 229, ал. 1, т. 8 ЗОП, но такъв не е осъществен поради неспазване на чл. 235, ал. 2 ЗОП;
2. законосъобразното прилагане на избраното правно основание не е безспорно доказано
при контрола по ал. 1 и възложителят сключи
допълнително споразумение.
Г л а в а

п е т н а д е с е т а

ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ. МИНИМАЛНО СЪДЪРЖАНИЕ НА ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА
НА ПУБЛИЧНИ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦИКЪЛА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
Чл. 140. (1) Вътрешните правила по чл. 244,
ал. 1 ЗОП определят най-малко реда за:
1. прогнозиране на потребностите от възлагане, включително за установяване на датите,
към които трябва да са налице действащи
договори за обществени поръчки;
2. планиране провеждането на процедурите, като се отчете времето за подготовка,
провеждане на процедурите и сключване на
договорите;
3. определяне на служителите, отговорни за
подготовката на процедурите, и реда за осъществяване на контрол върху тяхната работа;
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4. получаването и съхраняването на заявления за участие, оферти и проекти и реда
за определяне на състава и начина на работа
на комисията за извършване на подбор на
кандидатите и участниците, за разглеждане
и оценка на офертите и за провеждане на
преговори и диалог, както и на журито;
5. сключване на договорите;
6. проследяване изпълнението на сключените договори и за приемане на резултатите
от тях;
7. действията при обжалване на процедурите;
8. провеждане на въвеждащо и поддържащо
обучение на лицата, ангажирани с управлението на цикъла на обществените поръчки;
9. документиране на всеки етап от цикъла
на обществените поръчки;
10. архивиране на документите, свързани
с управлението на цикъла на обществените
поръчки;
11. поддържане на профила на купувача.
(2) Възложителите имат право да възлагат
отделни дейности от управлението на цикъла на обществените поръчки на външни
изпълнители.
Г л а в а

ш е с т н а д е с е т а

АДМИНИСТРАТИВНОНАК АЗАТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
Чл. 141. (1) За нарушаване разпоредбите
на този правилник виновните лица и лицата,
които са допуснали извършване на нарушение,
се наказват по чл. 32 от Закона за административните нарушения и наказания.
(2) Всеки член на комисия носи отговорност за извършените от него нарушения на
този правилник.
Чл. 142. (1) Актовете за установяване на
нарушения по правилника се съставят от
длъжностни лица на Агенцията за държавна
финансова инспекция (АДФИ) в срок 6 месеца
от деня, в който нарушителят е открит от органи на АДФИ при извършване на финансова
инспекция или проверка, но не по-късно от
3 години от извършването на нарушението.
(2) Наказателните постановления се издават
от министъра на финансите или от оправомощени от него длъжностни лица.
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на
наказателните постановления се извършват
по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Лицата, които са вписани в списъка
по чл. 19, ал. 2, т. 8 от отменения Закон за
обществените поръчки и чиято регистрация е
валидна към датата на влизане в сила на този
правилник, се вписват служебно в списъка по
чл. 229, ал. 1, т. 17 ЗОП.
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§ 2. Правилникът се приема на основание
§ 26, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за обществените поръчки.
Приложение № 1
към чл. 8, ал. 4
МЕТОДИКА
за определяне на цената на договор, сключван
по реда на чл. 14, ал. 1, т. 5 – 7 ЗОП
1. Цената на договора се определя въз основа
на необходимите разходи (себестойността) за
изпълнение на възлаганите дейности, увеличена с предвидената от възложителя печалба и с
всички други разходи по т. 5.
2. Себестойността (необходимите разходи) на
доставката, услугата или строителството – предмет на такъв договор, следва да бъде изчислена
от предприятието изпълнител съобразно приложимите стандарти (счетоводни, технологични
и/или специфични за съответната дейност) и
да включва само необходими за изпълнението
разходи.
2.1. Независимо от прилаганите методи („по
поръчки“, „по технологични процеси“ или други
съобразно спецификата на дейността) калкулацията на себестойността следва да е съобразена
с изискванията на приложимите национални и
международни счетоводни стандарти (СС № 2
и МСС 2).
2.2. Себестойността като база за определяне
цената на договорите по чл. 14, ал. 1, т. 5 – 7 ЗОП
e подчинена на следните правила и ограничения:
2.2.1. Себестойността на произведената продукция включва стойността на вложените материали, разходите за преработка и други разходи:
2.2.1.1. стойността на вложените материали
включва: покупна цена; вносни мита, невъзстановими данъци и акцизи; разходи по доставката*, като разходи, свързани с транспорт,
товарно-разтоварни операции, монтаж и пробна
експлоатация; други разходи, необходими за
привеждане на материалите в готов за тяхното
използване вид;
* Разходите по доставката, включени в себестойността на договорите по чл. 14, ал. 1,
т. 5 – 7 ЗОП, не следва да надвишават 7 на сто
от стойността на вложените материали.
2.2.1.2. разходите за преработка включват:
преките производствени и систематично начисляваните постоянни и променливи общопроизводствени разходи, като преките производствени
разходи са директно свързани с производството
(включително възнаграж дения и осигуровки
на заетия в него персонал и др.) и общопроизводствените (непреки) разходи са постоянни и
променливи, разпределяни към себестойността
на база;
2.2.1.3. постоянни разходи – от носи телно
постоянни разходи, които не се влияят пряко
от обема на производството и се разпределят
на базата на нормалния капацитет1 на производствените мощности;
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(например разходи за амортизация; разходи
за външни услуги – наем на сгради и оборудване
с производствено предназначение, застраховка
на използваните активи; лихви по кредити за
производственото оборудване и др.)
1
Нормален капацитет е очакваното средно
производство за няколко периода или сезона
при нормални условия, като се взема предвид
загубата на капацитет в резултат на планирана
поддръжка.
2.2.1.4. променливи разходи – зависят пряко
или почти пряко от обема на производството и
се разпределят на базата на реалното използване
на производствените мощности;
(например в зависимост от спецификата на
дейността такива разходи може да са разходи
за електроенергия, материали, външни услуги,
възнаграж дения и осигуровки на помощния
персонал и др.)
2.2.1.5. други разходи, свързани с производството на продукцията;
(например разходи с непроизводствен характер, като разходи за външни услуги – проектиране по индивидуален проект на клиента и др.)
2.2.2. Себестойността на услугите включва:
2.2.2.1. възнаграждения и осигуровки, дължими от работодателя.
2.2.2.2. съответната част от общопроизводствените (непреки) разходи;
2.2.2.3. други разходи, пряко свързани с услугата (например стойността на пряко вложените
материали, ако са предвидени такива; разходи
за външни услуги и др.).
2.2.3. Себестойността на произведената продукция и услугите не включва:
2.2.3.1. административните разходи;
2.2.3.2. финансовите разходи (с изключение
на свързаните с производството на продукцията
и извършване на услугата);
2.2.3.3. разходите по продажбите;
2.2.3.4. извънредните разходи;
2.2.3.5. лихви, глоби, неустойки и др. със
санкциониращ характер;
2.2.3.6. разходите за външни услуги, включени
в „Други разходи“, т. 2.2.1 и т. 2.2.2 към т. 2.2, които надхвърлят максимално допустимия размер2 .
2
Максимално допустимият размер на тези
разходи трябва да е 20 на сто от общия размер на
себестойността. Възлагането на външни услуги
от изпълнителя във връзка с изпълнението на
договор по чл. 14, ал. 1, т. 5 – 7 ЗОП не следва
да доведе до превъзлагане на част от предмета
на договора на трети лица.
2.3. При калкулиране на необходимите разходи
(себестойността) за изпълнението на договор по
чл. 14, ал. 1, т. 5 – 7 ЗОП могат да бъдат включвани следните примерни статии, като се вземат
предвид както преките, така и разпределените
на базата на непреки разходи:
2.3.1. разходи за суровини и материали (основни и спомагателни);
2.3.2. разходи за енергийни продукти, в т. ч.:
2.3.2.1. разходи за енергия (електрическа,
топлинна и от други източници);
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2.3.2.2. разходи за горива и смазочни материали;
2.3.3. разходи за амортизация на дълготрайни
материални и нематериални активи;
2.3.4. разходи за възнаграждения (включително
доплащания по силата на нормативен акт или
колективен трудов договор);
2.3.5. разходи за задължителни осигуровки
(социални, здравни и пенсионни), дължими от
работодателя;
2.3.6. разходи за външни услуги; тези разходи
могат да включват следните примерни статии:
2.3.6.1. разходи за транспорт;
2.3.6.2. разходи за разрешителни, лицензии,
сертификати, такси и други, необходими за осъществяване на съответната дейност – предмет
на договора;
2.3.6.3. разходи за нормативно определени
застраховки (социални и имуществени);
2.3.6.4. други, свързани с предмета на договора;
2.3.7. финансови разходи, пряко свързани с
конкретния производствен процес (например
лихви по редовно обслужвани кредити за производственото оборудване и др.);
2.3.8. други разходи, които са необходими за
изпълнението съобразно спецификата на конкретната дейност.
3. Предвиденият процент печалба от възложителя не може да надвишава 10 на сто от разходите
(себестойността), определена в съответствие с
т. 2. Когато дейност – предмет на договор по
чл. 14, ал. 1, т. 5 – 7 ЗОП, е финансирана със
средства от европейски фондове и програми,
процентът печалба се изчислява само ако това
е допустимо за съответната форма на финансиране и правилата на конкретната операция го
позволяват.
3.1. Процентът печалба по т. 3 може да се
начислява както върху цялата сума на разходите (себестойността) по договора, така и върху
отделни елементи на калкулацията. Когато този
процент се начислява върху отделни елементи
(материали, труд или др.), максимално допустимият процент печалба върху стойността на
всеки елемент е 10 на сто.
4. Преди сключването на договор по чл. 14,
ал. 1, т. 5 – 7 ЗОП лицето изпълнител предоставя на възложителя съответните калкулационни документи (сметки/схеми), съдържащи
необходимите данни за фактическа или планова
(базисна) себестойност, съобразно спецификата
на конкретния договор.
4.1. Върху тази стойност следва да се определи
(съгласно ограниченията по т. 3) допустимият
размер печалба като елемент на крайната цена.
Това следва да се направи, след като възложителят се убеди, че:
4.1.1. себестойността (необходимите разходи)
е определена в съответствие с изискванията в
т. 2 и в нея са включени единствено разходи,
необходими за изпълнение на възлаганата дейност, съобразени с нейния обем и времетраене;
възложителят може да изиска от изпълнителя
да представи допълнителни разчети за начина,
по който е определена себестойността по всеки
неин елемент;
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4.1.2. нивата на разходите по отделните елементи на калкулацията са обективно определени;
за обективни се приемат такива равнища на
разходите, които са изчислени в съответствие
с действащите правила и стандарти (съгласно
т. 2) и/или обичайно се отчитат при изпълнение
на същата или сходна дейност от независими
стопански субекти, и/или от лицето изпълнител
по договори с трети независими лица.
5. Други разходи, които се включват в крайната цена след извършените калкулации по т. 4:
5.1. невъзстановим ДДС;
5.2. дължимите суми за акцизи, такси, митнически сборове и други съгласно нормативен акт.
Тези суми следва да се посочат на отделен
ред, за да се проследи спазен ли е механизмът
на изчисление на печалбата.
В стойността по т. 5 е недопустимо включването на лихви за просрочени плащания, глоби,
неустойки и др. със санкциониращ характер.
6. Като се вземат предвид посочените условия, цената на договора се определя по следните
формули:
6.1. Когато печалбата се начислява върху
разходите за целия договор:
ЦДг = (Рсб+(Рсб x П)/100) + ДДС+АТМСД,
където:
ЦДг е цената на договора;
Рсб – себестойността на база разходи;
П – печалбата, определена в процент, но не
повече от 10 на сто;
ДДС са дължимите суми за данък върху добавената стойност;
АТМСД – дължимите суми за акцизи, такси,
митнически сборове и други съгласно нормативен акт.
6.2. Когато печалбата се начислява върху
отделни елементи от себестойността:
ЦДг = [(Рсб1 +(Рсб1 х П1)/100) + (Рсб2 +
(Рсб2 х П2)/100) +...(Рсбn +(Рсбn х Пn)/100)] +
ДДС+АТМСД, където:
ЦДг е цената на договора;
Рсб 1, 2...n са разходите за всеки елемент,
включен в себестойността;
П1, П2...Пn – печалбата, определена в процент за всеки отделен елемент, но не повече от
10 на сто;
ДДС – дължимите суми за данък върху добавената стойност;
АТМСД – дължимите суми за акцизи, такси,
митнически сборове и други съгласно нормативен акт.
Приложение № 2
към чл. 31, ал. 2
МЕТОДИКА
към чл. 61, ал. 1, т. 3 ЗОП за установяване на
минимални допустими съотношения между оп
ределени активи и пасиви
При установяване на икономическото и финансовото състояние на кандидатите и участниците
в процедури за възлагане на обществени поръчки
се използват финансово-счетоводни показатели,
чрез които се задават минимално допустимите
съотношения* между определени активи и пасиви. Тези показатели се изчисляват на базата
на данни от годишния финансов отчет (ГФО)
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на предприятието на кандидата или участника
към 31 декември на съответната година, представени в хиляди левове (хил. лв.). Получените
стойности се закръгляват до втория знак след
десетичната запетая.
* Минимално допустимо съотношение – стойността на коефициентите за ликвидност, посочени
в т. 1.1 и 1.2, над която се счита, че за кандидата
или за участника е налице съответствие с изискванията по чл. 61, ал. 1, т. 3 ЗОП.
В зависимост от предмета, сложността и
стойността на поръчката и схемите на плащане
към изпълнителя възложителят определя единия
или и двата от следните показатели:
1. Коефициенти на ликвидност:
Показателите за ликвидност са количествени
характеристики на способността на предприятието да изплаща текущите си задължения
с наличните текущи активи. Индикатор са за
възможността на кандидата/участника да поема възникнали финансови затруднения. Те са
показатели, показващи ликвидността в статика
(към даден момент).
1.1. Коефициент на обща ликвидност (К ол)
Общ показател, който, без да отчита различната степен на ликвидност на отделните компоненти
на текущите активи, показва възможностите на
предприятието на кандидата/участника да покрива текущите си задължения с тях. Изчислява се
въз основа на данни (в хил. лв.) от счетоводния
баланс към 31 декември на съответната година
по следната формула:
Текущи активи (ТА)
К ол = ------------------------------------------------------------------------------ ,
Текущи задължения (ТЗ)
където:
К ол е коефициентът на обща ликвидност на
стойност 1,5;
ТА – сумата на текущите активи (краткотрайни/краткосрочни); всички активи, придобити с
цел да бъдат използвани или реализирани в срок
от една и над една година съобразно оперативния
цикъл на предприятието1.
1
Оперативен цикъл на предприятието – времето от придобиването на активите (суровини,
материали и др.), които влизат в процес на преработка, до реализацията на създадения продукт
в парични средства или в парични еквиваленти.
ТЗ – сумата на текущите задължения (текущи
пасиви); всички задължения, които следва да
бъдат погасени в срок до една година.
1.1.1. Сума на текущите активи (ТА)
Определя се като сбор от обобщените данни
(в хил. лв.), посочени в съответните статии на
Актива на счетоводния баланс към 31 декември
на съответната година, изброени, както следва:
1.1.1.1. Материални запаси – общи (включително тези, които съобразно оперативния
цикъл ще бъдат използвани/реализирани над
една година), в т.ч.:
1.1.1.1.1. суровини и материали;
1.1.1.1.2. незавършено производство;
1.1.1.1.3. продукция и стоки;
1.1.1.1.4. предоставени аванси.
1.1.1.2. Вземания – общо, в т. ч.:
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1.1.1.2.1. вземания от клиенти и доставчици
до една година;
1.1.1.2.2. вземания от предприятия от група
до една година;
1.1.1.2.3. вземания, свързани с асоциирани и
смесени предприятия до една година;
1.1.1.2.4. други вземания (независимо от източника) до една година;
1.1.1.3. Краткосрочни инвестиции – общо,
в т. ч.:
1.1.1.3.1. акции и дялове в предприятия от
група;
1.1.1.3.2. изкупени собствени акции (номинална стойност);
1.1.1.3.3. други инвестиции (акции, облигации,
инвестиционни имоти и др.);
1.1.1.4. Парични средства – общо, в т. ч.:
1.1.1.4.1. парични средства (без блокираните) в
каси и банкови сметки (в страната и в чужбина);
1.1.1.4.2. парични еквиваленти (краткосрочни
високоликвидни вложения, лесно обратими в
парични суми, като чекове, полици, държавни
ценни книги и др.).
1.1.2. Сума на текущите (краткосрочните)
задължения (ТЗ):
Определя се като сбор от обобщените данни
(в хил. лв.), посочени в съответните статии на
Пасива на счетоводния баланс към 31 декември
на съответната година, изброени, както следва:
1.1.2.1. задължения към финансови предприятия със срок на погасяване до една година (независимо от това, дали срокът на задължението
е над една година);
1.1.2.2. облигационни заеми със срок на
погасяване до една година (включително конвертируемите);
1.1.2.3. получени аванси със срок за уреждане
до една година;
1.1.2.4. задължения към доставчици със срок
на погасяване до една година;
1.1.2.5. задължения по полици със срок на
погасяване до една година (задължения по менителници, запис на заповед и др.);
1.1.2.6. задължения към предприятия от група
със срок на погасяване до една година;
1.1.2.7. задължения, свързани с асоциирани
и смесени предприятия, със срок на погасяване
до една година;
1.1.2.8. други задължения със срок на погасяване до една година – общо, в т. ч.:
1.1.2.8.1. задължения към персонала със срок
на погасяване до една година;
1.1.2.8.2. осигурителни и данъчни задължения
със срок на погасяване до една година;
1.1.2.8.3. задължения за лихви, глоби, неустойки и други икономически санкции със срок
на погасяване до една година.
1.2. Коефициент на бърза ликвидност (К бл)
Този показател изразява непосредствената
способност на предприятието на кандидата/
участника да обслужва текущите си задължения
с по-бързоликвидните краткосрочни активи.
Изчислява се въз основа на данни (в хил. лв.)
от счетоводния баланс към 31 декември на съответната година по следната формула:
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Вземания + Краткосрочни инвестиции +
Парични средства
К бл = ------------------------------------------------------------------------------------------,
Текущи задължения (ТЗ)
където:
К бл е коефициентът на бърза ликвидност
на стойност: 1.
1.2.1. Вземания със срок на получаване до
една година – общо, в т. ч.:
1.2.1.1. вземания от клиенти и доставчици до
една година;
1.2.1.2. вземания от предприятия от група до
една година;
1.2.1.3. вземания, свързани с асоциирани и
смесени предприятия, до една година;
1.2.1.4. други вземания (независимо от източника) до една година.
1.2.2. Краткосрочни инвестиции – общо, в
т. ч.:
1.2.2.1. акции и дялове в предприятия от група;
1.2.2.2. изкупени собствени акции (номинална
стойност);
1.2.2.3. други инвестиции (акции, облигации,
инвестиционни имоти и др.).
1.2.3. Парични средства – общо, в т. ч.:
1.2.3.1. парични средства (без блокираните) в
каси и банкови сметки (в страната и в чужбина);
1.2.3.2. парични еквиваленти (краткосрочни
високоликвидни вложения, лесно обратими в
парични суми, като чекове, полици, държавни
ценни книги и др.).
1.2.4. Текущи задължения (ТЗ) – сумата на
посочените в т. 1.1.2.

Забележка. Тази мет од и ка е изг о т вена в
съответствие със Закона за счетоводството и
приложимите счетоводни стандарти.

ТАРИФА
за таксите, които се събират за производ
ствата по глава двадесет и седма от Закона
за обществените поръчки пред Комисията за
защита на конкуренцията и пред Върховния
административен съд
Чл. 1. За производството по жалби пред
Комисията за защита на конкуренцията се
събира такса, определена върху посочената от
възложителя прогнозна стойност на обществената поръчка, съответно върху посочената
прогнозна стойност на обособената позиция,
както следва:
1. за поръчки на стойност до 1 000 000 лв. –
850 лв.;
2. за поръчки на стойност от 1 000 000 до
5 000 000 лв. – 1700 лв.;
3. за поръчки на стойност над 5 000 000 лв. –
4500 лв.
Чл. 2. (1) За касационното производство
пред Върховния административен съд се събира пропорционална такса в половин размер
на таксите по чл. 1.
(2) За производствата по частни жалби пред
Върховния административен съд, образувани
по реда на Закона за обществените поръчки,
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се събира пропорционална такса в размер 10
на сто от внесените или дължимите такси
по чл. 1 и по ал. 1, но не по-малко от 100 лв.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. За жалби, подадени след 15 април
2016 г., по процедури, които са открити преди
тази дата, размерът на таксата се определя въз
основа на информация за прогнозната стойност на поръчката, посочена в обявлението
или представена от възложителя.
§ 2. По висящите производства пред Комисията за защита на конкуренцията и пред
Върховния административен съд, по които
са събрани държавни такси, допълнителни
такси не се събират.
§ 3. Тарифата се одобрява на основание
чл. 220, ал. 1 от Закона за обществените
поръчки.
2610

РЕШЕНИЕ № 244
ОТ 4 АПРИЛ 2016 Г.

за откриване на процедура за предоставяне
на концесия за услуга на обект „Гражданско
летище за обществено ползване Пловдив“
На основание чл. 4, чл. 39, ал. 1 и 2 от
Закона за концесиите и чл. 43б от Закона за
гражданското въздухоплаване въз основа на
мотивирано предложение на министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията и на обосновката към него
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
І. Открива процеду ра за предоставяне
на кон цеси я за ус л у га на обек т „Гра жда нско ле т и ще за о бще с т вено ползва не
Пловдив“ – обект – публична държавна собственост, наричан по-натат ък „обекта на
концесията“.
1. Определя следния предмет на концесията:
1.1. Основен предмет – у правление на
услуги от обществен интерес и управление
и поддържане на Летище за обществено
ползване Пловдив на риск на концесионера,
които включват поддържането в наличност
на услугите и осигуряването на непрекъснатост и ниво на тяхното качество в съответствие с клаузите на концесионния договор
и поддържането в експлоатационна годност
на обекта на концесията срещу правото на
Концесионера да експлоатира услугата, като
получава приходи от потребителите или от
трети лица, а когато извършва и други стопански дейности – и правото да получава
приходи от тези дейности.
1.2. Доп ъ л н и т елен п ред ме т – извършване при условия и по ред, определени с
концесионния договор или с допълнително
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споразумение към него, на частични строителни и монтажни работи в съответствие
с инвестиционната програма на участника,
определен за концесионер, и с влязъл в сила
генера лен план на летището или негови
изменен и я и доп ъ л нен и я (а к т уа л изи ра н
генерален план).
1.3. В основния предмет на концесията
се включват следните услуги и стопански
дейности:
1.3.1. Летищни услуги, които след получаване на лиценз за летищен оператор и на
лицензи за оператор по наземно обслужване
включват извършването на дейностите на
летищен оператор, дейностите на оператор
по наземно обслужване по чл. 48д, ал. 3,
т. 2 – 7 от Закона за гражданското въздухоплаване (ЗГВ), както и функциите на летищна
администрация.
1.3.2. Стопански дейности, които включват
осигуряването в съответствие с концесионния
договор на всяка търговска или друга дейност,
съоръжения и услуги извън определените в
т. 1.3.1, които са съвместими с предназначението на обекта на концесията.
2. Обект на концесията е „Гражданско
летище за обществено ползване Пловдив“.
Обектът на концесията е с концесионна площ
2 376 518 кв. м и включва поземлени имоти и
построените върху тях сгради и съоръжения,
както следва:
2.1. Поземлени имоти, намиращи се в землището на община „Родопи“, община Садово
и община Асеновград, с идентификатори по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Пловдив и гр. Асеновград, съответно
с номера на картата на възстановената собственост, както следва:
2 .1.1. по з ем лен и мо т № 872 4 0.2 50.2 62
с п лощ 1223 к в. м съгласно ск ица № Ф
02012/9.08.2012 г., издадена от Службата по
геодезия, картография и кадастър – гр. Пловдив, намиращ се в землището на с. Ягодово,
община „Родопи“, и Акт за публична държавна
собственост № 6834 от 16.07.2008 г., издаден
от областния управител на област Пловдив;
2.1.2. поземлен имот № 40004.250.185 с площ
2 000 805 кв. м съгласно скица № 90/17.03.2011 г.,
издадена от Службата по геодезия, картография и кадастър – гр. Пловдив, намиращ се в
землището на с. Крумово, местността „Капсидата“, община „Родопи“, и Акт за публична
държавна собственост № 6835 от 16.07.2008 г.,
издаден от областния управител на област
Пловдив;
2.1.3. поземлен имот № 40004.250.184 с
площ 72 097 к в. м съгласно ск ица № Ф
04214/24.07.2014 г., издадена от Общинска
служба по земеделие – Община „Родопи“,
намиращ се в землището на с. Крумово, об-

ВЕСТНИК

БРОЙ 28

щина „Родопи“, и Акт за публична държавна
собственост № 6836 от 16.07.2008 г., издаден
от областния управител на област Пловдив;
2 .1.4. по з ем лен и мо т № 36 676.2 50.381
с п лощ 793 к в. м с ъгласно ск и ца № Ф
15713/10.08.2012 г., издадена от Общинска
с л у жба по земедел ие – Общ и на С а дово,
намиращ се в землището на с. Катуница,
община Садово, и Акт за публична държавна
собственост № 6837 от 16.07.2008 г., издаден
от областния управител на област Пловдив;
2 .1. 5. по з ем лен и мо т № 36 676.2 50.382
с п лощ 9 0 0 к в. м с ъгласно ск и ца № Ф
15714/10.08.2012 г., издадена от Общинска
с л у жба по земедел ие – Общ и на С а дово,
намиращ се в землището на с. Катуница,
община Садово, и Акт за публична държавна
собственост № 6838 от 16.07.2008 г., издаден
от областния управител на област Пловдив;
2 .1.6. по з ем лен и мо т № 36 676.2 50.391
с п лощ 627 к в. м с ъгласно ск и ца № Ф
15711/10.08.2012 г., издадена от Общинска
с л у жба по земедел ие – Общ и на С а дово,
намиращ се в землището на с. Катуница,
община Садово, и Акт за публична държавна
собственост № 6839 от 16.07.2008 г., издаден
от областния управител на област Пловдив;
2 .1.7. по з ем лен и мо т № 36 676.2 50. 395
с п лощ 6415 к в. м съгласно ск ица № Ф
15712/10.08.2012 г., издадена от Общинска
с л у жба по земедел ие – Общ и на С а дово,
намиращ се в землището на с. Катуница,
община Садово, и Акт за публична държавна
собственост № 6840 от 16.07.2008 г., издаден
от областния управител на област Пловдив;
2.1.8. поземлен имот № 99088.1.132 с площ
89 483 кв. м съгласно скица № 23463/15.08.2012 г.,
издадена от Службата по геодезия, картография и кадастър – гр. Пловдив, намиращ се в
землището на кв. „Долни Воден“, местността „Чайкъра“, община Асеновград, и Акт за
публична държавна собственост № 6841 от
16.07.2008 г., издаден от областния управител
на област Пловдив;
2.1.9. поземлен имот № 000186, намиращ се
в землището на с. Крумово, местността „Капсидата“, община „Родопи“, област Пловдив,
съгласно скица № К04185/10.06.2015 г., издадена от Общинска служба по земеделие – гр.
Пловдив, с площ 204 175 кв. м застроена и
незастоена площ, заедно с построените върху
него 38 сгради с обща застроена площ (ЗП)
10 315 кв. м, описани в Акт за публична
държавна собственост № 1784/14.08.2015 г.,
издаден от министъра на отбраната.
2.2. Построените върху поземлените имоти
по т. 2.1 сгради, както следва:
2.2.1. построените върху поземления имот
по т. 2.1.3 сгради с идентификатори по кадастралните регистри от № 40004.250.184.1 до
№ 40004.250.184.11;
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2.2.2. построените върху поземления имот
по т. 2.1.2 сгради с идентификатори по кадастралните регистри, както следва:
2.2.2.1. масивна сграда с идентификатор
по кадастралните регистри № 40004.250.185.3;
2.2.2.2. п ът н и ческ и т ерм и на л с и дент ификатор по ка даст ра лни те рег ист ри
№ 40004.250.185.26;
2.2.2.3. сглобяема пост ройка тип 20 с
идентификатор по кадастралните регистри
№ 40004.250.185.27;
2.2.2.4. сграда на главна разпределителна
уредба с идентификатор по кадастралните
регистри № 40004.250.185.28;
2.2.2.5. бетонов комплексен трансформаторен пост с идентификатор по кадастралните
регистри № 40004.250.185.29;
2.2.2.6. трафопост 1 с идентификатор по
кадастралните регистри № 40004.250.185.24;
2.2.2.7. трафопост 2 със застроена площ
125 кв. м.
2.3. Съоръжения и оборудване съгласно
документацията за участие и концесионния
договор.
2.4. Принадлежности към обекта на концесия – прилежаща техническа инфраструктура – съгласно документацията за участие и
концесионния договор.
2.5. Сградите, съоръженията и оборудването, които ще бъдат изградени и/или монтирани
от концесионера на негов риск и с негови
средства при условия и по ред, определени в
концесионния договор.
2.6. В обекта на концесията не се включват:
2.6.1. обектите – публична държавна собственост, предоставени за управление на
Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ – София, намиращи се
върху концесионната площ, съгласно документацията за участие и концесионния договор;
2.6.2. обектите – частна собственост, намиращи се върху концесионната площ, съгласно
документацията за участие и концесионния
договор.
2.7. С допълнително споразумение към
договора за концесия към обекта на концесия
може да бъде включена и частта от перона
на летището, обхващаща самолетни стоянки
с номера от 1 до 9 съгласно маркировката на
перона, обявена в AIP на Република България,
карта LBPD AD2-19.
2.8. В обекта на концесията могат да се
включат и отчуждени имоти при доказана
необходимост от удължаване на писти за
излитане и кацане.
3. Определя срок на концесията 35 години.
4. Начална дата на концесията е датата
на влизане в сила на концесионния договор.
Концесионният договор влиза в сила в срок до
3 месеца от сключването му при изпълнение
на следните условия:
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4.1. Получаване от концесионера на лиценз
за летищен оператор и лицензи за оператор
по наземно обслужване и самообслужване за
всяка от дейностите по чл. 48д, ал. 3, т. 2 – 7
ЗГВ.
4.2. Представени гаранции по т. 9.1.
4.3. Извършване на еднократното концесионно плащане по т. 10.
4.4. Встъпване на концесионера в правата и
задълженията по действащите застрахователни
договори за обекта на концесия.
4.5. Прието и влязло в сила решение на
Комисията за защита на конкуренцията, с
което:
4.5.1. се разрешава концентрацията на стопанска дейност, която може да възникне от
подписването на концесионния договор, или
се определя, че не е налице концентрация на
стопанска дейност, или
4.5.2. се определя, че съгласно действащото законодателство не е необходимо такова
разрешение.
5. Концесията се осъществява с осигурени
от концесионера средства и на негов риск при
следните условия:
5.1. Поддържане в наличност на услугите по
т. 1.3.1 и осигуряване за срока на концесията
на тяхната непрекъснатост и ниво на качество
в съответствие с концесионния договор.
5.2. Управление и поддържане на обекта
на концесията в експлоатационна годност за
срока на концесията.
5.3. Изпълнение на предложената с офертата на участника, определен за концесионер,
инвестиционна програма – неразделна част
от концесионния договор.
5.4. Концедентът не дължи на концесионера
компенсации по чл. 6 от Закона за концесиите (ЗК).
5.5. Спазване на нормативните изисквания,
изискванията, определени от компетентните
държавни органи, свързани с националната
сигурност и отбраната на страната, опазването на околната среда, човешкото здраве и
защитените територии, зони и обекти и на
обществения ред.
5.6. Спазване на задълженията, поети по
международни договори, по които Република
България е страна.
5.7. Концесионерът няма право изцяло
или частично да се разпорежда с обекта на
концесията и със свързаните с него права
и задължения или да обременява обекта по
какъвто и да е начин.
5.8. Предназначението на обекта на концесията не може да се изменя.
5.9. Концедентът е собственик на всички
приращения и подобрения, изградени трайно
върху територията на обекта на концесия.
5.10. Върху обекта на концесия концесионерът да извършва летищни услуги съгласно
концесионния договор, като осигурява равен
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достъп на всички ползватели до тях и спазва
условията за предоставянето им.
5.11. Извършване от концесионера на задължителни инвестиции за срока на концесията
в размер, не по-малък от 35 267 000 евро без
данък върху добавената стойност (ДДС), в т. ч.
не по-малък от 16 791 000 евро за първите пет
години от срока на концесията.
5.12. При осъществяване на концесията
концедентът и концесионерът спазват разпоредбите на действащото законодателство
в съответствие с клаузите на концесионния
договор.
5.13. При определяне на летищните такси
в съответствие с принципите на Конвенцията
за международно гражданско въздухоплаване
(приета на 7 декември 1944 г. и ратифицирана с
Указ № 596 от 4 август 1966 г. на Президиума на
Народното събрание за присъединяване – ДВ,
бр. 62 от 1966 г.) към разходите за въвеждане
на необходимите стандарти, осигуряващи
безопасност и сигурно кацане и паркиране
на въздухоплавателните средства, разходите
за обслужването и сигурността на пътниците и разходите за концесионно плащане се
прибавя и процент на регулирана възвръщаемост, предложен в офертата на участника,
определен за концесионер, в съответствие с
условието по т. 5.14.
5.14. Сумата на процентите на регулираната
възвръщаемост по т. 5.13 и на концесионното
плащане по т. 12.1.2 трябва да е равна на 15.
5.15. При прекратяване на концесионния договор поради изтичане на срока на концесията
концесионерът няма право на обезщетение.
5.16. Отношенията между страните при
предсрочно прекратяване се уреждат с концесионния договор.
5.17. При предсрочно прекратяване на
концесионния договор по причина, за която
някоя от страните отговаря, същата дължи
обезщетение в съответствие с действащото
законодателство.
6. Концесионерът има следните основни
права и задължения по концесионния договор:
6.1. Основни права на концесионера:
6.1.1. да експлоатира услугите от обществен
интерес чрез получаването на приходи от:
а) летищни такси във връзка с осъществяването на функциите на летищна администрация;
б) другите услуги и стопански дейности
по т. 1.3;
6.1.2. да получи от концедента заверени
копия от наличната до датата на влизане в
сила на концесионния договор техническа,
финансова и друга документация, свързана с
експлоатацията на летището;
6.1.3. да извършва частични строителни
и монтажни работи в съответствие с т. 1.2;
6.1.4. да разрушава сгради и съоръжения и
да демонтира оборудване в съответствие с т. 18;
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6.1.5. да отдава под наем части от обекта
на концесията при условията на т. 8.2 и 8.3
и по ред, определен с концесионния договор.
6.2. Основни задължения на концесионера:
6.2.1. в съответствие с действащото законодателство и при условията и по реда,
определени с концесионния договор:
а) да изпълнява на свой риск задълженията,
които произтичат от условията по т. 5;
б) да изпълнява всички функции на летищна администрация на обекта на концесията,
определени в чл. 48а, ал. 3 ЗГВ, при условията,
предвидени в концесионния договор;
в) да получи и да поддържа за срока на
договора удостоверение за експлоатационна
годност на обекта на концесията, лиценз за
летищен оператор и лицензи за оператор по
наземно обслужване за дейностите по чл. 48д,
ал. 3, т. 2 – 7 ЗГВ;
г) да извършва частични строителни и
монтажни работи и доставка и поддържане
на летищно оборудване в съответствие с
концесионния договор;
6.2.2. да осигури разработването и/или актуализирането на генерален план за развитие
на летището и въз основа на него – подробен
устройствен план (ПУП), при условия, по
ред и в срокове, определени с концесионния
договор;
6.2.3. да поддържа за срока на концесията
не по-ниски от следните категории съобразно
класификациите и препоръките на Международната организация за гражданско въздухоплаване и Международната организация на
авиационните превозвачи:
а) категория на летището – 4D;
б) категория на аварийно-спасителното и
противопожарното осигуряване – 7;
в) ниво на обслужване на пътниците – С;
6.2.4. да осигури функционирането на летището целогодишно съобразно предназначението му като гражданско летище за обществено
ползване за обслужване на международни и
вътрешни превози;
6.2.5. да извършва концесионни плащания в
размера, при условията, по реда и в сроковете,
определени с концесионния договор;
6.2.6. в съответствие с офертата на участника, определен за концесионер, да осигурява
за своя сметка разработването и при необходимост – актуализация, и да представя за
съгласуване с концедента генерален план на
летището, както и всяка проектна, техническа,
финансова и друга документация, необходима
за развитието на Летище Пловдив;
6.2.7. предварително да съгласува и да
получава одобрението на концедента за извършването на всяко подобрение в летището,
което не е предвидено в инвестиционната
програма, съобразно клаузите на концесионния договор;
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6.2.8. да предоставя свободен и безпрепятствен достъп до всички части на обекта на
концесията на всички международни организации или власти, чиято дейност е свързана
с въздухоплаването или с управлението и
експлоатацията на летището, или на други
органи и власти, имащи отношение към
граничния контрол, отбраната, полицейската
дейност, безопасността или сигурността, за
упражняване на техните функции;
6.2.9. незабавно да уведомява министъра
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията и упълномощените държавни
органи за всички обстоятелства, създаващи
опасност за националната сигурност, отбраната
на страната и обществения ред, за околната
среда, за човешкото здраве, както и за защитените със закон територии, зони и обекти,
и за всички обстоятелства, застрашаващи
безопасността в гражданското въздухоплаване,
по ред, определен с концесионния договор;
6.2.10. да осигурява достъп до обекта на
кон цеси я та на ком пе т ен т н и т е д ърж а вн и
органи или на определени от министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията длъжностни лица, когато това
се налага за извършването на неотложни работи от обществена полза или за защита на
обществения ред и сигурност;
6.2.11. в случай на непреодолима сила да
търпи временното използване на обекта на
концесията или на части от него от трети
лица, определени от министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията,
без право на обезщетение за това, в съответствие с концесионния договор;
6.2.12. да застрахова обекта на концесията за своя сметка в полза на концедента за
всяка година от срока на договора, както и
отговорността си като летищен оператор и
като оператор по наземно обслужване спрямо трети лица (ползващо се лице) за всяка
година от срока на концесията в съответствие
с действащото законодателство и с концесионния договор;
6.2.13. да осигурява възможност за ползването на обекта на концесията при изпълнение на задължения, поети по международни
договори, по които Република България е
страна, като при сключване на нови или
изменение на съществуващи международни
договори, които се отразяват върху правата и
задълженията на страните по концесионния
договор, те могат да сключат допълнително
споразумение за изменение и/или допълнение
на договора в съответствие с действащото
законодателство;
6.2.14. да под държа банкови гаранции
за изпълнение на концесионния договор за
целия срок на концесията в съответствие с
концесионния договор;
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6.2.15. да осигурява на държавните ползватели безвъзмездно и безпрепятствено ползване на помещения и на летищни активи в
съответствие с действащото законодателство,
в т. ч. да поддържа и ремонтира предоставените им помещения;
6.2.16. при прекратяване на концесионния
договор да предаде на концедента обекта на
концесията в експлоатационна годност при
условия, по ред и в срокове, определени с
концесионния договор;
6.2.17. при прекратяване на концесионния договор да предаде на министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията цялата техническа, финансова,
проектна, екзекутивна и друга документация
във връзка с обекта на концесията и неговата експлоатация, както и предоставената от
концедента документация преди влизането в
сила на концесионния договор и изготвената
и придобита от концесионера документация
до прекратяването на концесионния договор;
6.2.18. по всяко време да осигурява на
доставчика на аеронавигационно обслужване
(ДАНО) достъп до обекта на концесията с цел
инсталиране или поддръжка на оборудване,
необходимо за осъществяването на аеронави
гационни услуги или изпълнението на друго
задължение по закон, съгласно концесионния
договор;
6.2.19. при настъпване на обстоятелства,
свързани с националната сигурност, охраната
на въздушното пространство и отбраната на
страната, да търпи временното използване на
обекта на концесията или на части от него
от трети лица, определени от концедента, без
право на обезщетение за това, в съответствие
с клаузите на концесионния договор;
6.2.20. през целия срок на концесията да
извършва самостоятелно дейностите по наземно обслужване по чл. 48д, ал. 3, т. 2 – 7 ЗГВ
и по своя преценка да извършва дейностите
по наземно обслужване по чл. 48д, ал. 3, т. 1,
8 – 11 ЗГВ самостоятелно или чрез трети
лица, на които е издаден съответният лиценз
по наземно обслужване;
6.2.21. по всяко време да осигурява достъп
до обектите по т. 2.6.1 на лицата, на които същите са предоставени за управление,
както и до обектите по т. 2.6.2 – на техните
собственици;
6.2.22. да поддържа експлоатационната
годност на обекта на концесията през целия
срок на договора;
6.2.23. да осъществява управлението на
летището, като осигурява 24-часов достъп
до него, с работно време в съответствие с
прогнозния въздушен трафик и предоставянето на летищни услуги при условията на
концесионния договор;
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6.2.24. да встъпи и/или да замести „Летище
Пловдив“ – ЕАД, в съществуващите договори,
свързани с осъществяването на дейностите
по експлоатация и управление на обекта на
концесията, при условия, по ред и в срокове,
определени с концесионния договор;
6.2.25. да уведомява незабавно концедента,
министъра на културата, когато при осъществяване на концесията се открият находки, които имат признаци на паметници на културата;
6.2.26. да поддържа в наличност услугите от
обществен интерес и да осигурява непрекъснатост и ниво на качество на предоставените
услуги в съответствие с концесионния договор.
7. Концедентът има следните основни права
и задължения по концесионния договор:
7.1. Основни права на концедента:
7.1.1. да изисква от концесионера изпълнение на задължението му за извършване на
инвестиции съгласно офертата на участника,
определен за концесионер, в инвестиционното предложение и на другите задължения по
концесионния договор;
7.1.2. да възложи на концесионера всички
функции на летищна администрация съобразно
ЗГВ и концесионния договор;
7.1.3. да получава концесионно плащане при
условията и по реда на концесионния договор;
7.1.4. да се ползва от банковите и други
гаранции, дадени от концесионера в изпълнение на концесионния договор, съобразно
клаузите на концесионния договор;
7.1.5. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на концесионера и
условията на концесията, да взема съответните
мерки, включително да налага санкциите,
предвидени в концесионния договор, ако е
налице неизпълнение, забавено или лошо
изпълнение на което и да е задължение;
7.1.6. да получава отчети и информационни
доклади от концесионера по изпълнението
на концесионния договор и да има достъп до
обекта на концесията и до документацията
на концесионера, свързана с изпълнението
на задълженията по концесионния договор,
за осъществяване на контролните си правомощия при условия и по ред, определени с
концесионния договор;
7.1.7. в случай на непреодолима сила да
определи трети лица, които временно да
използват обекта на концесията или части
от него, при условия и по ред, определени с
концесионния договор;
7.1.8. да прекрати едностранно концесионния договор при условията на чл. 75, ал. 1, т. 1
ЗК при неизпълнение на което и да е основно
задължение или условие на концесията, при
отнемане на лиценза на летищен оператор на
концесионера, както и на всяко друго основание за едностранно прекратяване съгласно
действащото законодателство при условията
и по реда на концесионния договор;
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7.1.9. след прекратяването на концесионния
договор да получи обекта на концесията и
документацията по т. 6.2.17.
7.2. Основни задължения на концедента:
7.2.1. да предаде на концесионера обекта
на концесията при условията и по реда на
концесионния договор;
7.2.2. да не препятства концесионера при
осъществяване на правата и при изпълнението
на задълженията по концесионния договор.
8. При експлоатация на обекта на концесията концесионерът:
8.1. Няма право да предоставя на трети лица
правата и задълженията си, произтичащи от:
8.1.1. възложените му функции на летищна
администрация;
8.1.2. лиценза за летищен оператор и лицензите за оператор по наземно обслужване
по т. 4.1.
8.2. Няма право да отдава под наем на
трети лица частите от обекта на концесията,
предназначени за или свързани с изпълнението
на дейностите по изпълнение на функциите
на летищна администрация и произтичащи
от лиценза за летищен оператор, освен ако
не е предвидено друго с действащото законодателство.
8.3. Има право да отдава под наем на трети
лица части от обекта на концесията, различни
от тези по т. 8.2 и необходими за извършване
на дейността на лицензирани оператори по
наземно обслужване и самообслужване, получили достъп до пазара на наземно обслужване,
и за извършване на търговски дейности, при
условия и по ред, определени с концесионния
договор, освен ако не е предвидено друго с
действащото законодателство.
8.4. Има право да сключва договори с
подизпълнители за извършване на търговски
дейности и на строителни и монтажни работи
в съответствие с действащото законодателство
и при условия и по ред, определени с концесионния договор.
9. Определя следните гаранции за изпълнение на задълженията на концесионера по
концесионния договор:
9.1. Концесионерът се задължава да предостави и да поддържа потвърдени безусловни
неотменяеми годишни гаранции, издадени от
банки, одобрени от концедента, както следва:
9.1.1. За всяка година от срока на концесията – гаранция за изпълнение на инвестиционната програма в размер 10 на сто от
стойността на планираните инвестиции за
съответната година и дължимия ДДС върху
сумата.
9.1.2. За всяка година от срока на концесията – гаранция за обезпечаване на изпълнението на задълженията по концесионния
договор, включително на задълженията за
концесионни плащания, извършване на инвестиции и за плащане на лихви и неустойки,
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както и на други задължения, определени с
концесионния договор; гаранцията е в размер
на сумата, равна на 200 на сто от предложения
с офертата размер на фиксираната част на
годишното концесионно плащане и дължимия
ДДС върху сумата, и е валидна до 10 месеца
след изтичането на срока на концесията.
9.2. Концесионерът дължи неустойки при
пълно неизпълнение, забавено, частично или
лошо изпълнение на договорните задължения
и лихви за забавено изпълнение на паричните
задължения. Конкретните размери на неустойките и лихвите и моментът на неизпълнението на отделните задължения се определят
с концесионния договор.
9.3. Във всички случаи на неизпълнение
от страна на концесионера концедентът има
право да търси освен определените неустойки
и лихви и обезщетение по общия ред съгласно
действащото законодателство.
10. Кон цесионер ът д ъ л ж и ед нок рат но
концесионно плащане в размер 150 000 лв. и
дължимия ДДС върху тази сума като условие
за влизане в сила на концесионния договор.
11. Определя гратисен период 48 месеца от
влизането в сила на концесионния договор,
през който концесионерът не дължи концесионно плащане.
12. След изтичането на гратисния период по
т. 11 концесионерът извършва плащания към
концедента при условия и по ред, определени
с концесионния договор, както следва:
12.1. Годишни концесионни плащания,
съставени от две части – фиксирана и променлива:
12.1.1. фиксирана част в размер съгласно
офертата на участника в процедурата, определен за концесионер, но не по-малко от
100 000 лв. (без ДДС), коригирана с приложимия за съответния период инфлационен
индекс, съгласно концесионния договор;
12.1.2. променлива част в размер съгласно
офертата на участника в процедурата, определен за концесионер, но не по-малко от 5 на
сто от общия размер на нетните приходи от
всички дейности за текущата година, свързани с ползването на обекта на концесията,
и дължимия ДДС върху сумата.
13. Годишните концесионни плащания се
извършват на две вноски, платими по банков път, при условия и по ред, определени с
концесионния договор.
14. С концесионния договор задължително
се определят:
14.1. Отношенията на концесионера с държавните ползватели в обекта на концесията.
14.2. Размерът на нормата на възвръщаемост
за концесионера, определена с финансовоикономическия модел – неразделна част от
концесионния договор, както и редът за нейното изчисляване, отчитане и контролиране.
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14.3. Условията, които определят икономическия баланс на концесията, който представлява равновесието между ползите за страните
и разпределението на рисковете между тях.
Икономическият баланс на концесията ще се
смята за нарушен, когато:
14.3.1. в резултат на промени в законодателството или с акт на регулаторен орган,
или в изпълнение на международен договор,
по който Република България е страна, се
променят условията за финансиране, управление или поддържане на обекта на концесията
или условията за извършване на услугите или
стопанските дейности по т. 1.3;
14.3.2. погине част от обекта на концесията
или настъпи обективна невъзможност за ползването му по предназначение, освен когато
погиването или обективната невъзможност се
дължи на виновно действие или бездействие
на концесионера;
14.3.3. при последващо възникване на опасност за националната сигурност и отбраната
на страната, за околната среда, за човешкото здраве, за защитените територии, зони и
обекти и за обществения ред;
14.3.4. нормата на възвръщаемост надвиши с 50 на сто в две последователни години
заложената във финансово-икономическия
модел на концесионера.
15. Концесионерът се определя чрез открита процедура.
16. Критериите за комплексна оценка на
офертите и тяхната относителна тежест са:
16.1. Размер на годишно концесионно плащане с относителна тежест 40 на сто.
16.2. Инвестиционна програма с относителна тежест 35 на сто.
16.3. Програма за развитие и управление
на обекта на концесия с относителна тежест
25 на сто, включваща най-малко предложения
относно бизнес модел за развитие на обекта
на концесията; прогноза за трафика за срока
на концесията; концепция за развитие на
летищната инфраструктура; организационна
структура; ръководство на летищните операции; управление на безопасността; управление
на сигурността; инвестиционно управление;
търговско управление; социална програма;
екологична програма.
17. Определя гаранция за участие в процедурата в размер 150 000 лв. под формата на
внесен депозит или банкова гаранция.
18. Разрушаването на съществуващи сгради
и съоръжения и демонтажът на оборудване
се извършват от концесионера при отпаднала
необходимост, свързана с изпълнението на
влязъл в сила генерален план и ПУП, с изграждането на нови сгради или съоръжения
или с експлоатацията на обекта на концесията,
по ред, определен с концесионния договор.
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19. Концесионният договор се сключва с
новоучредено капиталово търговско дружество, наричано „проектно дружество“, което
отговаря на условията по чл. 18, ал. 3 ЗК,
когато участникът, определен за концесионер:
19.1. не е капиталово търговско дружество,
или
19.2. е капиталово търговско дружество,
но е посочил намерението за учредяване на
проектно дружество в офертата си.
20. Концесионният договор може да се
изменя и допълва в случаите, определени
със закон, както и за привеждане на обекта
на концесията в съответствие с изискванията на одобрен от министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
генерален план на „Гражданско летище за
обществено ползване Пловдив“.
II. Решението подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен
срок от узнаването му, но не по-късно от
сключването на концесионния договор.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2581

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА
СПОРАЗУМЕНИЕ

за европейска кооперираща държава между
правителството на Република България и
Европейската космическа агенция
(Ратифицирано със закон, приет от 43-то Народно събрание на 26 ноември 2015 г. – ДВ,
бр. 43 от 2015 г. В сила от 11 март 2016 г.)
Правителството на Република България
(наричана по-нататък „България“), и Европейската космическа агенция, наричана по-нататък „Агенцията“, създадена от Конвенцията,
открита за подписване в Париж на 30 май
1975 г., наричана по-нататък „Конвенцията“,
наричани по-нататък „Страните“,
Убедени в ползите от поддържане и подобряване на нивото на меж дународното
сътрудничество в областта на космическите
дейности единствено за мирни цели,
Като взеха предвид Резолюцията относно
изпълнението на мерките във връзка с европейските коопериращи държави (ECS), приета
от Съвета на Агенцията на 21 март 2001 г.
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(ESA/C/CL/Res. 2 (Final), с която Агенцията
въведе нов подход на сътрудничество, предназначен за държавите извън Европейския съюз,
с оглед на евентуалното им присъединяване
към Конвенцията,
К ато о т чи тат желанието, изразено о т
правителството на Република България за
изп ъ лнение на европейската косми ческа
политика и укрепване на сътрудничеството
с Агенцията в рамките на новия подход на
сътрудничество на европейските коопериращи
държави (ECS),
Като отчитат, че Република България заедно
с другите държави – членки на ЕС, които не са
членки на Европейската космическа агенция,
са поканени през май 2011 г. от Съвета на
ЕК А да присъстват на заседанията на Съвета
на ЕК А и нейните подчинени органи по въпросите от общ интерес между Европейската
космическа агенция и Европейския съюз;
Като взеха предвид членове II и XIV.1 от
Конвенцията,
Се договориха за следното:
Член 1
1.1. Чрез настоящото Споразумение Агенцията и България изразяват съгласието си
да си сътрудничат в областта на космическите дейности в съответствие с описаните
тук условия. За целите на това сътрудничество, при влизане в сила на настоящото
Споразумение, България става европейска
кооперираща държава (наричана по-нататък
„ECS“). България с настоящото признава и
приема, че Агенцията създава споразумения
за сътрудничество с други държави извън ЕС,
подобни на настоящото Споразумение, като
по този начин определя тези други държави
като европейски коопериращи държави.
1.2. България изразява съгласието си, че
на всички равнища на сътрудничеството си
с Агенцията като европейска кооперираща
държава ще действа в съответствие с целите, за които Агенцията е създадена, както
е определено в Конвенцията, по-специално
проучването и усвояването на космоса изключително за мирни цели.
Член 2
2.1. България ще се асоциира с изпълнението на съвместно избраните програми
и дейности на Агенцията, с изключение на
основната програма на Агенцията за изследвания в областта на технологиите, чрез своята
финансова вноска за Плана за европейски
коопериращи държави (наричан по-нататък
„PECS“), съдържанието на който взаимно се
договоря с Агенцията при спазване на останалите клаузи на Споразумението.
2.2. България също така получава Известия
за възможност за научни мисии на Агенцията,
което є позволява да предложи доставянето
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на инструменти, които да бъдат интегрирани
в тези мисии на Агенцията на ниво Главен
изследовател (PI) или Съ-изследовател (CI).
Член 3
3.1. При спазване на условията на член 7
и предходните изисквания и задължения на
Агенцията България има достъп, въз основа
на разходо-възстановяваща система, до инфраструктура и услуги на Агенцията, които
да използва за своите национални космически проекти, обхванати от настоящото Споразумение. Използваните за изчисляването
на разходите методи са методите, които се
прилагат по отношение на държавите – членки на Агенцията, при използване на инфраструктура и услуги на Агенцията за техни
собствени национални космически проекти.
В замяна на това България предоставя своите
инфраструктура и услуги на разположение на
Агенцията и нейните държави членки при
равностойни условия.
3.2. При разработването на националния
си космически потенциал и при планирането
на национални космически мисии България
основно се позовава на използването на европейските космически транспортни системи,
както и на инфраструктура, продукти и услуги, принадлежащи на или разработени от
или експлоатирани под егидата на Агенция
та или нейните държави членки. България
освен това подкрепя усилията на Агенцията
за насърчаване на използването на европейските транспортни системи, инфраструктура,
продукти и услуги от тези международни
организации, към които принадлежи, и които
използват системи или услуги с базиран в
космоса компонент.
Член 4
4.1. За целите на настоящото Споразумение
„интелектуална собственост“ има значението,
посочено в член 2 от Конвенцията за създаване на Световната организация за интелектуална собственост, съставена в Стокхолм на
14 юли 1967 г.
4.2. Страните гарантират адекватна и ефективна защита на интелектуалната собственост,
която може да възникне от работата, извършена в рамките на Споразумението, както и
на всички съществуващи вече права, които
могат да бъдат предявени в хода на това сътрудничество.
4.3. Конкретните клаузи относно правата
на достъп, разпространение и използване на
техническа информация и данни, както и
интелектуалната собственост, разработена в
рамките на настоящото Споразумение, следват правилата и процедурите на Агенцията.
4.4. Страните се стремят в рамките на
законовите или подзаконовите актове, приложими към всяка от тях, да улеснят обмена

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 7

на научна и техническа информация, данни
и стоки от взаимен интерес, отнасящи се до
космическата наука, технологиите и приложенията, необходими за прилагането на
настоящото Споразумение.
Член 5
5.1. България и Агенцията обменят информация относно:
а) съдържанието и планирането на своите
настоящи и бъдещи космически програми;
б) въпроси от научен и технически интерес,
произтичащи от техните космически дейности;
по-специално, България получава доклади,
публикувани и предоставени от Агенцията,
както и информация, свързана с развитието
на програмите на Агенцията.
5.2. Предоставянето на всяка информация
от Агенцията във всички случаи става при
спазване от страна на България на всички
права на собственост върху информацията,
като България освен това поема ангажимент
да не разпространява информация, която е
класифицирана съгласно споразуменията за
неоповестяване на информация, подписани с
Агенцията, или не е общодостъпна по друг
начин извън териториите на България и държавите – членки на Агенцията, независимо
дали директно или чрез посредници, действащи в рамките на или извън тези територии.
5.3. От България не се изисква да съобщава информация, получена извън Агенцията,
ако счете, че такова съобщаване би било в
противоречие с интересите на собствените є
споразумения с трети страни, или условията,
при които е получена такава информация.
5.4. България и Агенцията, според случая,
обменят експерти, свързани с работата в
рамките на компетентността на Агенцията, в
съответствие със законовите и подзаконовите
нормативни актове, отнасящи се до влизането,
престоя или отпътуването от България.
5.5. България ще има достъп до младежки
програми на Агенцията за магистри и стипендианти при спазване на взаимно договорените условия.
5.6. България и Агенцията също така се
консултират взаимно, когато са представени
в международни организации, конференции и
срещи, свързани с космическите дейности, с
цел обмен на мнения по въпроси от взаимен
интерес и се стремят да хармонизират своите
позиции в зависимост от обстоятелствата по
въпроси, които биха могли да имат отношение
към изпълнението на техните общи космически програми и дейности.
Член 6
6.1. За въпроси, свързани с прилагането
на настоящото Споразумение и координацията с други ECS, европейските коопери-
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ращи държави създават специален комитет,
наричан по-долу „Комитет на PECS“, който
работи в съответствие с условията на Приложенията към настоящото Споразумение,
дадени по-долу.
6.2. По въпроси, свързани с PECS, и за
въпроси от общ интерес между ЕК А и Европейския съюз България има право да присъства
на заседанията на Съвета на Агенцията и/или
на неговите спомагателни органи като наблюдател чрез един представител, който може
да бъде придружен от съветници. България
получава проекта за дневен ред и съответните документи, предоставяни на държавите
членки, за да може да участва в заседанията
на Съвета и/или на неговите спомагателни
органи в качеството на наблюдател.
6.3. България е поканена да присъства
на заседани ята на Съвета на А генци ята,
провеждани на ниво министри, в качеството
на наблюдател чрез един представител, който може да бъде придружен от съветници.
България получава проекта за дневен ред
и съответните документи, предоставяни на
държавите членки, за да може да участва в
такива заседания.
Член 7
България участва и в съответствие с финансовите разпоредби и указания на Агенцията,
прави финансови вноски в PECS, по-специално
чрез своята доброволна вноска за „Хартата
на PECS“ в съответствие с условията на Приложенията към настоящото Споразумение.
Член 8
8.1. По отношение на географското разпределение на договорите, свързани с PECS, в
които участва България, Агенцията изпълнява
приложимите правила на индустриалната
политика, посочени в Приложение I към
настоящото Споразумение.
8.2. Специални годишни прегледи се провеждат между Агенцията и България, за да
бъдат обсъдени сближаването и взаимното
допълване на индустриалните сектори на
България с космическите индустрии на държавите – членки на Агенцията.
Член 9
Терминът „официални дейности“ се използва в смисъла на дейности, извършвани
от Агенцията или в нейна полза, за да се изпълнят нейните установени задачи въз основа
на Конвенцията за създаване на Европейска
космическа агенция. За изпълнението на
официалните дейности на Агенцията, които
ще се предприемат в рамките на настоящото
Споразумение, България предоставя следните
привилегии и имунитети:
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9.1. На територията на България Агенцията
има статут на юридическо лице. По-специално тя има право да сключва договори, да
придобива и да се разпорежда с движимо и
недвижимо имущество и да бъде страна в
съдебни производства.
9.2. Агенцията се ползва с имунитет от
съдебно преследване и изпълнение с изключение на случаите:
а) когато Агенцията изрично се е отказала
от този имунитет в конкретен случай;
б) по отношение на граждански иск от
трето лице за вреди, произтичащи от произшествие, причинено от моторно превозно
средство, собственост на или управлявано от
името на Агенцията, или по отношение на
пътно транспортно нарушение, включващо
такова превозно средство;
в) по отношение на изпълнението на арбитражно решение, постановено съгласно член
12 по-долу;
г) в случай на налагане на запор в изпълнение на решение на съдебен орган върху заплати
и възнаграждения, дължими от Агенцията на
членовете на нейния персонал.
9.3. В рамките на официалните є дейности
Агенцията, нейната собственост и приходи
са освободени от преки данъци в България.
Агенцията също така е освободена от непреки
данъци при направени покупки или използвани
услуги от Агенцията със значителна стойност,
задължително необходими за упражняване
на официалните дейности на Агенцията в
рамките на настоящото Споразумение. В
случаите, когато не е приложимо директно
освобождаване от косвени данъци, Агенцията
има право на възстановяване на платените
косвени данъци.
9.4. Стоки, внесени или изнесени от Агенцията и задължително необходими за упражняването на нейните официални дейности,
са освободени от всякакви вносни и износни
мита и данъци и от всички вносни или износни забрани и ограничения. Всички такива
внесени или изнесени стоки не могат да бъдат
продавани, давани назаем или прехвърляни,
със или без заплащане на територията на
Република България, освен ако това не съответства с условията, определени от България.
България и Агенцията определят процедурите,
които следва да се прилагат по отношение на
износа или вноса на активите, използвани във
връзка със сътрудничеството им. Агенцията
си сътрудничи с властите от България, за да
гарантира, че стоките, внесени или изнесени
от Агенцията, се използват за нейните официални дейности, предприети в рамките на
настоящото Споразумение.
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9.5. Агенцията може да получава и да държи
в България всякакви видове средства, валута,
пари в брой или ценни книжа; тя може да се
разпорежда с тях свободно в България за всяка
официална цел на Агенцията и да поддържа
сметки във всякаква валута.
9.6. Членовете на персонала на Агенцията
са освободени от данъци върху техните заплати, хонорари и обезщетения, получени по
отношение на настояща или предишна работа
в Агенцията.
9.7. Разпространението на публикации и
други информационни материали, изпратени
от или до Агенцията, не се ограничава по
никакъв начин.
Член 10
България уведомява Генералния директор
на Агенцията за наименованието на органа,
определен да я представлява при изпълнението на настоящото Споразумение, както и за
имената на своя представител и съветници,
присъстващи на заседанията в съответствие
с член 6 от настоящото Споразумение.
Член 11
При изп ъ л нен ие на нас т оя що т о С по разумение всяка от Страните е отговорна
за упражняването само на собствената си
дейност. По-специално, всяка от тях има
право на претенции при всякакъв вид щети,
причинени от другата Страна, по отношение
на лица или имущество и нямат претенции
една към друга при искове от трета страна за
щети, причинени от собствената им дейност.
Член 12
12.1. Всяка от Страните може да се отнесе
до арбитражен съд за всеки спор, произтичащ от прилагането или т ълку ването на
настоящото Споразумение, който не може
да бъде уреден по взаимно съгласие между
Страните.
12.2. Арбитражният съд се състои от трима
членове – един арбитър, назначен от Агенция
та, един арбитър, определен от България, и
трети арбитър – Председател, който се избира
от първите двама. Ако в рамките на период от
шест месеца, считано от датата на искането
за арбитраж, една от Страните не е посочила
своя арбитър, по искане на другата Страна
арбитърът се назначава от Председателя на
Международния съд. Същата процедура се
прилага, ако в рамките на шест месеца от
определянето или назначаването на първите
двама арбитри третият не е избран.
12.3. Арбитражният съд определя свои
собствени правила на процедиране; неговото
решение е окончателно и задължително.
Член 13
Приложенията към настоящото Споразумение представляват неразделна част от
настоящото Споразумение.
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Член 14
Настоящото Споразумение, след подписването му от Страните и одобрението му в
съответствие с правния ред на България, влиза
в сила от датата на направената доброволна вноска от правителството на Република
България за Хартата на PECS, посочена в
член 7, и подробно описана в Приложение I,
с изключение на правилата, съдържащи се в
Приложение II А и Б, които се прилагат от
датата на подписването. Доброволната вноска
за Хартата на PECS се прави най-късно една
година след подписването на настоящото
Споразумение, освен ако Страните не са се
споразумели за друг срок. В случай че упоменатата доброволна вноска не е направена
в рамките на посочения по-горе срок, настоящото Споразумение се счита за нищожно и
недействително.
Член 15
15.1. Освен ако не е вече прекратено в съответствие с разпоредбите на параграф 3 по-долу,
настоящото Споразумение се прекратява пет
години след датата на влизането му в сила.
Една година преди изтичането на настоящото
Споразумение Страните извършват преглед на
резултатите от изпълнението му въз основа на
резултатите от годишните прегледи, посочени
в член 8, и проучват начините и средствата за
продължаване или по-нататъшно развитие на
това сътрудничество. Страните, по-специално,
проучват възможността Република България
да получи статут на асоцииран член или на
държава – членка на Агенцията.
15.2. В случай на продължаване на настоящото сътрудничество настоящото Споразумение може да бъде удължено по взаимно
съгласие в писмена форма.
15.3. Всяка от Страните може да денонсира
Споразумението, като отправи писмено предизвестие не по-късно от една година преди
планираната дата на прекратяване, която
трябва да съответства на края на календарната година.
15.4. Прекратяването на настоящото Споразумение не засяга валидността на тези права
и задължения на всяка от Страните, които
са предназначени да се запазят след прекратяването на Споразумението или неговото
тълкуване, като например, но не само, арбитраж, поверителност, отговорност, права на
интелектуална собственост, или договорите,
сключени в изпълнение на настоящото Споразумение. След прекратяването на настоящото
Споразумение България по-специално остава
обвързана по отношение на финансовите си
задължения, съответстващи на нейния дял от
общите разходи за дадена одобрена дейност,
към която е поела ангажимент съгласно бюджета за текущата или предишните финансови
години в рамките на PECS.
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15.5. България и Агенцията могат да изменят разпоредбите на настоящото Споразумение по взаимно съгласие. Измененията, с
изключение на тези, направени изключително
в приложенията, влизат в сила от датата на
уведомление, че двете Страни са изпълнили
необходимите вътрешни условия за влизане на
измененията в сила. Измененията, направени
изключително в Приложенията, се правят в
съответствие с условията на тези Приложения.
Съставено в гр. София на 8 април 2015 г.
в два оригинални екземпляра на български и
на английски език, като текстовете и на двата
езика са автентични. Агенцията ще предостави
преводи на френски и немски език.
За правителството на
За Европейската
Република България:
космическа агенция:
Божидар Лукарски, Ерик Морел де Вестгавер,
министър на
директор на дирекция
икономиката
„Индустрия, поръчки и

правни услуги“ в ЕКА,

упълномощен да

представлява

генералния

директор на ЕКА

Приложение I
План за европейски коопериращи държави
(PECS):
Цели, правила и процедури
I. Цели
I.1. Общи цели на PECS
Общата цел на PECS е да свърже България с програмите и дейностите на Агенцията
и да я подготви по най-ефективния начин
за евентуално бъдещо присъединяване към
Конвенцията на Европейската космическа
агенция.
I.2. Специфични цели на PECS
а) Развиване на сътрудничеството между
научните и приложните потребителски общности в България и в държавите – членки на
Агенцията.
б) Създаване и укрепване на съответната индустриална експертиза и капацитет
на България с цел създаване на условия за
честно и справедливо индустриално участие
в бъдещи програми на Агенцията след датата
на присъединяване.
в) Осигуряване на непряк достъп до програмите и дейностите на ЕК А и достъп до
съвместни програми на А генци ята/ЕС в
съответствие с условията и по реда на приложимите правни инструменти.
г) Подпомагане с цел по-добро разбиране
от страна на България на организацията на
Агенцията и функционирането на европейските космически продукти, стандарти и
процедури.
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д) Осигуряване на съгласуваност между
космическите дейности на държавите членки
и на България например чрез избягване на
ненужното дублиране.
I.3. Области и категории дейности, които
да бъдат обхванати от PECS
1.3.1. PECS ще обхване четири основни
категории дейности, определени в 1.3.2 подолу, в следните пет области:
а) Космическа наука, по-специално космическа астрономия и астрофизика, проучване на
слънчевата система и слънчево-земна физика;
б) Научни изследвания и приложения за
наблюдение на Земята, по-специално наблюдение на околната среда, метеорология,
аерономика и геодезия;
в) Телекомуникации, по-специално демонстрации на услуги и сателитна навигация;
г) Микрогравитационни изследвания, поспециално космическа биология и медицина,
както и обработка на материалите;
д) Инженеринг и оползотворяване на наземния сегмент.
I.3.2. Категориите дейности, обхванати от
PECS, са следните:
а) Технологии и оборудване, свързани с
програмите по избор на Европейската космическа агенция, които не са на критичния път
за изпълнение на програмите на Агенцията
(„технологии на некритичния път“);
б) Научни проекти и/или експерименти;
в) Използване на данни;
г) Подкрепа за малките и средните предприятия (МСП).
1.3.3. Подробните дейности, които следва
да бъдат обхванати от PECS, се определят в
револвиращ петгодишен план, подлежащ на
подновяване в края на четвъртата година на
всеки петгодишен период в светлината на
преговорите относно подновяването на Споразумението между България и Агенцията за
нов период от пет години, считано от края
на петата година. Петгодишният проект на
план се одобрява в рамките на Комитета на
PECS и в съответствие с процедурите, посочени по-долу.
II. Правила и процедури
II.1. Изпълнение на PECS
II.1.1. Агенцията изпълнява PECS в съответствие със своите правила и процедури,
освен ако не е предвидено друго в настоящите
цели, правила и процедури.
II.1.2. Създава се специализиран комитет,
наричан по-нататък „Комитетът на PECS“, за
наблюдение и контрол на изпълнението на
PECS. Мандатът на Комитета и Правилникът
за дейността му са описани в Приложение
II по-долу.
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II.1.3. Националните институции под юрисдикцията на България могат по искане на
Агенцията и със съгласието на България да
предоставят техническа помощ за една или
повече дейности, които да бъдат изпълнени
в рамките на PECS; когато е целесъобразно,
тази помощ е предмет на размяна на писма
между съответната институция и Агенцията,
които се изпращат за сведение на всички
останали европейски коопериращи държави
и до Съвета на Агенцията.
II.1.4. Агенцията осигурява достъп до своя
та инфраструктура и услуги за дейностите,
извършени по линия на PECS в съответствие
с разпоредбите на член 3.1 от настоящото
Споразумение. По-специално, Системата на
Агенцията за тръжни покани чрез електронна
поща (EMITS) става достъпна за регистрирани в България фирми при следните условия:
а) Read-only достъп (достъп само за четене)
до програмите на Агенцията; и
б) Пълен достъп до дейностите, включени в
PECS, както и достъп до общите програми на
Агенцията/ЕС в съответствие с условията и
по реда на приложимите правни инструменти.
II.2. Съдържание на PECS
Преди започването на дейността за петгодишния период Агенцията изготвя петгодишен
PECS въз основа на информация, получена
от България и от държавите членки, в съответствие със следната процедура:
II.2.1. Агенцията се консултира с България
за желанията є по отношение на технологиите
с некритичен път.
II.2.2. Вземайк и предвид разпоредбите
на член 6 от Споразумението, Агенцията
впоследствие създава предварителен проект
на петгодишен PECS, който да бъде обсъден
във всеки Програмен съвет и Комитет, и
го представя за одобрение чрез гласуване с
мнозинство от две трети от страна на държавите членки или на съответните участници,
на следните Комитети и Програмни съвети
на Агенцията с оглед одобряването му от
Комитета на PECS:
а) съответните Програмни съвети на Агенцията: по отношение на вноските от страна на
България в разработването и/или във фазата
на експлоатация на системи и полезни товари
или за разработването на технологии с некритичен път, които да се предприемат в рамките
на опционални програми на Агенцията;
б) Научния програмен комитет (SPC): по
отношение на вноските от страна на България
в разработването и/или във фазата на експлоатация или в разработването на технологии
с некритичен път, които да се предприемат в
рамките на научните проекти на Агенцията;
в) Комитета по индустриална политика
(IPC): по отношение на включването в неговия
PECS за развитието на определени технологии,
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изброени в Технологичния генерален план
на Агенцията, които да бъдат изпълнени от
България, или разработването от страна на
последната на технологии с некритичен път
в тази област и на дейности, които да бъдат
предприети в подкрепа на МСП.
Освен това, ако дейността по PECS е включена в обхвата на дейностите, определени в
Приложение А към Програмна декларация в
сила или в процес на финализиране, съответната декларация или проект на декларация се
изменя или съответно потвърждава вноската
за PECS.
Комитетът по индустриална политика също
така разглежда и одобрява чрез гласуване с
обикновено мнозинство от страна на всички
държави членки аспектите на индустриалната
политика на PECS, преди да бъдат представени
на Комитета на PECS за одобрение.
II.2.3. А генцията впоследствие изготвя
консолидиран PECS въз основа на елементите, одобрени от съответните Комитети
и Програмни съвети, с оглед на неговото
разглеждане и одобрение от Комитета на
PECS. На този етап България информира
Агенцията и Комитета на PECS за дейностите,
които желае да подкрепи, като вземе предвид сближаването и взаимното допълване на
индустриалните сектори на България с тези
на държавите – членки на ЕК А, и също така
дава потвърждение на Агенцията за вноската,
която възнамерява да направи за финансирането на съответните дейности.
II.2.4. Преди одобряването на петгодишния
PECS от Комитета на PECS всички промени
в съдържанието на предложените дейности,
поискани от Комитета на PECS, с изключение на заличените дейности, се изпращат
за разглеждане от съответните Комитети и
Програмни съвети. Съответните Комитети
и Програмни съвети след това изпращат
одобрението си на предложените промени в
Комитета на PECS за неговото одобрение.
II.2.5. След одобрение от страна на Комитета
на PECS на петгодишния PECS Агенцията, въз
основа на този PECS, подготвя специален инструмент, наричан по-нататък „Харта на PECS“
(посочен в член 14); той позволява на България
да се ангажира финансово с PECS. Хартата
на PECS включва позовавания на дейностите,
които ще бъдат финансирани от България,
както са определени в одобрения PECS, и
показва съответната финансова вноска, която
да бъде записана от България, включително
финансовия му дял от вътрешните разходи на
Агенцията, посочен в параграф II.4, заедно
със съответното индикативно разпределение
и график на плащанията. Хартата на PECS
се представя от Агенцията на България за
подпис и след това се изпраща на Комитета
на PECS за информация.
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II.2.6. Петгодишният PECS може да бъде
преразгледан и актуализиран веднъж годишно
през този петгодишен период, за да се вземат
предвид новите дейности, които са предложени
от Агенцията и в които България или друга
ECS са изразили интерес. Одобряването на
годишния преглед на PECS се предхожда от
одобрение от съответните Комитети и Програмни съвети на Агенцията. Ако в резултат
на процедурата по-горе се прибавят нови
дейности към PECS, Хартата на PECS се
изменя съответно от Агенцията и България
се съгласява с увеличаването на вноската си,
ако има такива дейности, както е отразено в
актуализираната Харта на PECS.
II.3. Принципи на индустриалната поли
тика
II.3.1. Финансовата вноска на Република
България в PECS се основава на гарантиран
коефициент на географската възвращаемост,
равен на 1. Географската възвращаемост се
изчислява в съответствие с Резолюцията за
Регламент относно изчисляването на коефициентите за географската възвращаемост и
публикуването на съответните статистически
данни и прогнози (ESA/C/CXXXVIII/Res. 6
(Final) или всяко друго приложимо решение,
постановление, резолюци я или дру г ак т,
взети от Съвета на Агенцията или по негово
упълномощаване.
II.3.2. При определяне на съдържанието
на петгодишния план за работа на PECS и
всяка негова преработка се прилагат следните
принципи на индустриалната политика:
а) ненарушаване на конкуренцията;
б) допълване с наличната експертиза в
държавите членки;
в) допълване с дейностите, предприемани
в одобрените програми на ЕК А;
г) въздействие върху развитието на ползването на услугите, получавани от европейските
космически активи;
д) технологична стойност за Агенцията с
акцент върху:
 иновационен потенциал;
 съвместимост с Европейския технологичен генерален план и/или с
бъдещите програмни потребности
на Агенцията;
е) стимул за работа в европейски индустриални мрежи;
ж) отваряне на нови пазари за конкурентни
доставчици;
з) участие на МСП.
II.3.3. Тези критерии ще бъдат използвани
от Комитета за индустриална политика (IPC)
при проучването и извършването на преглед
на проекта за PECS.
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II.4. Финансови въпроси
II.4.1. PECS се финансира чрез вноски от
ECS, направени в съответствие с правилата
и процедурите на Агенцията, които ще бъдат официализирани чрез доброволна вноска
от страна на България за Хартата на PECS
в съответствие с процедурите, посочени в
параграф II.2. За целите на управлението на
програмата България ще покрива пълните
вътрешни разходи на Агенцията съгласно
условията на финансовите регламенти на
EK AESA/C/CCXXXIII/Res.l (Final).
II.4.2. Минималната финансова вноска,
необходима за участие на всяка ECS в PECS
за срок от пет години, е в размер на 5 млн.
евро при икономическите условия от 2001 г.
II.4.3. Дейностите могат да започнат веднага
след като една европейска кооперираща държава е направила вноска за Хартата на PECS.
II.4.4. Българи я може впоследствие да
увеличава своята вноска в PECS веднъж годишно, доколкото такова увеличение не води
до допълнителни разходи за други ECS.
II.4.5. В сл у чай на съфинанси ране на
договори от избраната фирма или от други
източници участието във вътрешните разходи на Агенцията се изчислява въз основа на
цялостната стойност на договора, освен ако
не е договорено друго.
II.4.6. В края на всеки петгодишен период, обхванат от PECS, делът на вноската на
България, който не е предназначен за изпълнението на съответната дейност, се използва
за финансиране на дейности, планирани да
бъдат извършени в следващия петгодишен
период, обхванат от PECS, освен ако от страна
на България не се изисква друго.
II.4.7. При приключване на настоящото
Споразумение всяка вноска на България, която
не е била разпределена по линия на PECS,
може да бъде определена от България за други
програми на Агенцията, в които участва, ако
стане държава членка или асоцииран член,
или може да бъде разпоредена по друг начин
съгласно решение на България.
II.5. Договорни отношения
II.5.1. А генци ята ск лючва договорите,
необходими за изпълнението на PECS, в съответствие със своите правила и процедури
чрез прилагане на общите клаузи и условия
за договорите на ЕК А и по-специално всички
договори са в евро.
II.5.2. Договорните ангажименти, поети
от Агенцията, са ограничени до наличното
финансиране. Агенцията не издава покана за
търг, когато финансирането на съответните
дейности е недостатъчно по отношение на
прогнозните разходи в работния план.
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II.5.3. Дейностите, като правило, се извършват чрез процедура за провеждане на
открит конкурс в европейските коопериращи
държави, които са изразили интерес към съответните дейности.
II.5.4. В случай на съфинансиране на дейности Агенцията запазва пълна прозрачност
по отношение на планираните и действително
извършените разходи от изпълнителя, както и по отношение на произхода на цялото
финансиране за целите на изпълнението на
договора. Където е подходящо, това може
да включва право за извършване на одит от
страна на или от името на Агенцията.
II.5.5. Всички права на интелектуална собственост, произтичащи от орбитален полет на
полезен товар, включен в дейността на PECS,
се уреждат с Правилника на Агенцията.
II.6. Заключителни разпоредби
II.6.1. Правителството на Република България по принцип, в зависимост от целите
на проекта за сътрудничество, е собственик
на активите, произведени или финансирани
от него в съответствие с PECS, както и на
инфраструктурата, софтуера и оборудването,
придобити за неговото изпълнение, като същевременно се вземат предвид принципите,
регулиращи договорите на Агенцията.
II.6.2. За измененията, направени в настоящото Приложение I, се изисква писменото
съгласие на Страните.
Приложение II
Комитет на Плана за европейски коопери
ращи държави
(Комитет на PECS)
Мандат и правилник за дейността
А. Мандат
Комитетът на PECS в сътрудничество с
Агенцията наблюдава и контролира изпълнението на PECS в съответствие с целите,
правилата и процедурите, посочени в Приложение I към настоящото Споразумение.
За тази цел той:
1. разглежда и одобрява чрез гласуване с
обикновено мнозинство от страна на ECS, след
получаване на уведомление за одобрение от
съответните подчинени органи на Съвета на
Агенцията, проекта на петгодишния PECS,
посочен в параграф II.2 от целите, правилата
и процедурите на PECS, и всички изменения
в тях;
правото за гласуване на проекта на петгодишния PECS се предоставя и на всяка
друга потенциална ECS, за която е подписано
съответното споразумение за ECS, но то все
още не е влязло в сила;
2. решава в съответствие с глава V от Правилника за дейността на Комитета на PECS
езика, на който ще се провеждат заседанията
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на Комитета на PECS, като такова решение
се взема чрез гласуване с обикновено мнозинство от страна на ECS;
3. взема под внимание евентуалните вноски
или всяко увеличение на вноските, направени
от участниците в PECS, както е отразено в
Хартата на PECS;
4. получава информация относно техническата помощ, предоставена от национална
институция под юрисдикцията на европейска
кооперираща държава, посочена в целите,
правилата и процедурите на PECS;
5. одобрява своя мандат и своя правилник
за дейността и всички изменения в тях.
Б. Правилник за дейността
Глава I
Състав
1.1. Комитетът на PECS се състои изключително от представители на ECS.
1.2. Един представител от всяка държава – членка на Агенцията, може да присъства
на заседанията на Комитета като наблюдател. Председателите на Административния
и финансов комитет (A FC), Комитета за
индустриална политика (IPC), Комитета за
международни отношения (IRC) и Научния
и програмен комитет (SPC) на Агенцията са
поканени да присъстват служебно и получават
статут на наблюдател.
1.3. Всяка ECS може по принцип да бъде
представлявана от не повече от двама делегати. Участието като делегат е в зависимост от
представянето на Председателя на препоръки,
издадени от компетентния национален орган.
1.4. Делегатите могат да бъдат придружавани от съветници. Имената и професиите
на съветниците се съобщават на Генералния
директор на Агенцията, преди те да вземат
участие в работата на заседание на Комитета.
Глава II
Председателство
2.1. Комитетът избира за срок от една година от състава на представителите на ECS
Председател и Заместник-председател.
2.2. Ако Председателят не е в състояние да
изпълнява своите функции, Заместник-председателят поема председателството вместо него/
нея. Действащият Председател има същите
правомощия и задължения като Председателя.
2.3. Председателят ръководи разискванията на Комитета. Той/тя няма качеството на
делегат. При изпълнение на своите функции
Председателят остава на подчинение на Комитета.
2.4. ECS, от името на която делегатът
упражнява функциите на Председател, назначава делегат на негово/нейно място за
срока на неговите или нейните функции като
Председател.
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Глава III
Заседания
3.1. Комитет ът по принцип заседава в
помещенията на Агенцията, като общото
правило е не повече от два пъти в годината,
непосредствено след заседание на Комитета
за индустриална политика (IPC) или Административния и финансов комитет (AFC).
3.2. В началото на всяко заседание Председателят пуска списък на участниците за
подпис.
3.3. Присъствието на представителите на
държавите – членки на Агенцията, и председателите на Административния и финансов
комитет, Комитета за индустриална политика, Комитета за международни отношения и
Научния и програмен комитет на заседания
на Комитета по никакъв начин не предполага
право на глас.
3.4. Комитетът на всяко заседание определя
датата на следващото си заседание. При необходимост Председателят може да промени
датата, определена за заседанието.
3.5. Председателят може да свиква извънредни заседания на Комитета или по своя
собствена инициатива, или по искане на
мнозинството от ECS. Той/тя се опитва да
организира подобни заседания съвместно със
заседанията на Комитета за индустриална
политика или Административния и финансов
комитет.
3.6. Генералният директор на Агенцията
определя член от персонала на Агенцията,
който да изпълнява длъжността Секретар на
Комитета.
3.7. С лед консул та ц и я с Председат ел я
Секретарят на Комитета изготвя проект за
дневен ред, който се изпраща на ECS не покъсно от две седмици преди всяко заседание.
3.8. Проектът за дневен ред се обсъжда и
приема от Комитета, след като са направени
всички необходими промени, веднага след
откриването на заседанието. Към проекта
за дневен ред могат да бъдат добавени други
точки, но решение по тях може да бъде взето
само ако всички присъстващи ECS са съгласни.
3.9. Членовете на персонала на Агенцията,
определени от Генералния директор на Агенцията, присъстват на заседанията на Комитета.
3.10. Всяка ECS има право на един глас.
3.11. Освен ако не е предвидено друго, решенията се вземат с обикновено мнозинство
от представените и гласуващите.
3.12. Настоящият Правилник за дейността
ще бъде приложен с оглед улесняване на изпълнението на целите на PECS и ще станат
напълно приложими, когато най-малко три
ECS се присъединят към Комитета на PECS.
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Глава IV
Функции на Председателя и провеждането
на дейността
4.1. Председателят, при спазване на разпоредбите на настоящия Правилник, контролира работата на Комитета и поддържа
реда по време на неговите заседания. Той/
тя обявява откриването и закриването на
всяко заседание, ръководи дискусиите и ако
е необходимо, ги обобщава, следи за спазването на Правилника, предоставя или отнема
правото на изказване, решава процедурните
въпроси, поставя предложенията на гласуване
и обявява решенията. Той/тя може да предлага прекъсване или закриване на дебата или
отлагане или прекратяване на заседанието.
Той/тя удостоверява преди всеки вот, че е
налице кворум в съответствие с параграф
4.10 по-долу.
4.2. Никой няма право да вземе думата,
без преди това да е получил разрешение от
Председателя. При спазване на разпоредбите
на параграф 4.3 Председателят дава думата на
изказващите се по реда, в който те са поискали да се изкажат. Председателят може да
предупреди изказващия се, чийто коментар
няма отношение към обсъжданата тема.
4.3. По време на заседание ECS може да
предложи процедурен въпрос. Председателят
незабавно се произнася по предложението.
Всяка ECS може да обжалва решението на
Председателя и в този случай жалбата се
обсъжда и поставя на гласуване. Освен ако
жалбата не бъде подкрепена от мнозинство от
присъстващите и гласуващи ECS, решението
на Председателя остава в сила. ECS, изказващи се по процедурен въпрос, не могат да
разглеждат обсъждания въпрос по същество.
4.4. Предимство пред всички други предложения се дава в следния ред на предложенията за:
а) прекратяване на заседанието;
б) закриване на заседанието;
в) отлагане на обсъждания въпрос;
г) закриване на дебата по обсъждания
въпрос.
4.5. Всяко предложение в окончателния си
вид се подлага на гласуване. То се представя
на заседанието в писмена форма по искане на
ECS. В такъв случай Председателят не представя предложението на заседанието, докато
изразилите такова желание ECS не получат
текста на предложението.
4.6. Когато е направено предложение за
изменение, изменението се поставя на гласуване най-напред. Ако са предложени две
или повече изменения, Комитетът гласува
първо по това, което според Председателя е
по същество най-далече от първоначалното
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предложение. Когато приемането на едно изменение задължително предполага отхвърляне
на друго изменение, последното не се поставя
на гласуване.
4.7. Всяка ECS може да поиска части от
дадено изменение да се поставят на гласуване поотделно. Ако това срещне възражение,
предложението за разделяне изменението на
части се поставя на гласуване.
4.8. Ако това се поиска от ECS, Комитетът
след това гласува окончателното изменено
предложение.
4.9. Когато са направени две или повече
предложения по отношение на една и съща
материя, тези предложения, освен ако Комитетът не реши друго, се поставят на гласуване
по реда, в който са били направени. След всяко
гласуване Комитетът може да реши дали да
гласува следващото предложение.
4.10. Когато настоящият Правилник стане
напълно приложим съгласно разпоредбите на
параграф 3.12 по-горе, за да бъде постигнат
кворум на всяко заседание на Комитета на
PECS, е необходимо присъствието на представители на мнозинството от ECS.
Глава V
Езици
Заседанията на Комитета се провеждат на
един от работните езици на Агенцията, който се избира от Комитета на PECS. Всички
документи за заседанията се подготвят на
съответния език.
Глава VI
Протокол
6.1. След всяко заседание на Комитета се
изготвя проект на протокол от Секретаря на
Комитета, в който е предадено съдържанието
на дискусиите и са записани достигнатите
заключения.
6.2. Проект ът за протокол се разпространява възможно най-бързо след края на
заседанието.
6.3. Предложенията за промени в проекта
на протокола се изпращат от ECS на Секретаря на Комитета в писмен вид в рамките на
три седмици от датата на съобщаването им.
6.4. В началото на всяко заседание протоколът от предишното заседание, след разглеждане на всяко предложено изменение, се
одобрява от Комитета.
Глава VII
Изменения
Мандатът на Комитета на PECS и неговият Правилник за дейността могат да бъдат
изменяни от Комитета на PECS и изискват
писменото съгласие на Агенцията.
2438
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МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
ГАРАНЦИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ

между Кралство Белгия, Република Бълга
рия, Чешката република, Кралство Дания,
Федерална република Германия, Република
Ес тон и я, Ирла н д и я, Реп у бл и к а Г ърц и я,
Кралство Испания, Република Франция, Ре
публика Хърватия, Италианската република,
Република Кипър, Република Латвия, Репу
блика Литва, Великото херцогство Люксем
бург, Унгария, Република Малта, Кралство
Нидерландия, Република Австрия, Република
Полша, Португалската република, Румъния,
Република Словения, Словашката република,
Република Финландия, Кралство Швеция,
Обединеното кралство Великобритания и
Северна Ирландия и Европейската инвестици
онна банка относно заемите, които ще бъдат
отпуснати от Европейската инвестиционна
банка в подкрепа на инвестиционни проекти
в държавите от Африка, Карибите и Тихо
океанския басейн, както и в отвъдморските
страни и територии
(Ратифицирано със закон, приет от 43-то Народно събрание на 11 февруари 2016 г. – ДВ,
бр. 16 от 2016 г. В сила за Република България
от датата на ратификация – 11 февруари 2016 г.)
Това Споразумение е съставено между:
Кралство Белгия, Република България,
Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония,
Ирландия, Република Гърция, Кралство Испания, Република Франция, Република Хърватия,
Италианската република, Република Кипър,
Република Латвия, Република Литва, Великото
Херцогство Люксембург, Унгария, Република
Малта, Кралство Нидерландия, Република
Австрия, Република Полша, Португалската
република, Румъния, Република Словения,
Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното кралство
Великобритания и Северна Ирландия,
действащи чрез службите и министерствата,
упоменати в Анекс 1 на настоящото Споразумение („Гаранционното споразумение“ или „Гаранцията“) и представлявани от подписващите
лица, изброени на страниците за полагане на
подписи (всяка „Гарант“, а заедно „Гаранти“
или „Държави членки“), и Европейската инвестиционна банка със седалище на адрес: 100,
boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Luxembourg
Kirchberg, Luxembourg, представлявана от г-н
Вернер Хойер, Президент („Банката“).
Като има предвид, че:
1. Гарантите са поели конкретни ангажименти с член 4 от Вътрешното споразумение,
подписано в Люксембург и Брюксел съответно
на 24 и 26 юни 2013 г. („Вътрешно споразумение от Котону III“), да действат като гарант
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във връзка с финансирането на помощта от
Общността по линия на Многогодишната
финансова рамка за периода 2014 – 2020 г. в
съответствие със Споразумението за партньорство, подписано в Котону (Бенин) на
23 юни 2000 г. между Европейската общност
и нейните държави членки и държавите от
Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн,
преразгледано на 25 юни 2005 г. в Люксембург и изменено за втори път в Уагадуго на
22 юни 2010 г. („Споразумение от Котону“),
както и във връзка с разпределението на финансовата помощ за Отвъдморските страни и
територии, за които се прилага част четвърта
на Договора за функционирането на Европейския съюз съгласно Решение 2001/822/ЕО на
Съвета от 27 ноември 2001 г. за асоциирането
на Отвъдморските страни и територии към
Европейската общност („Решение за асоцииране“) (заедно „Рамката Котону“).
2. Като има предвид горното съображение,
на 31 май 2013 г. Съветът на управителите
на Банката взема решение да упълномощи
Банката да предостави финансиране от своите
собствени ресурси за инвестиционни проекти
през периода 2014 – 2020 г., обхванат от Третия
финансов протокол към Споразумението от
Котону на обща стойност до 2500 милиона
евро и до 100 милиона евро в Отвъдморските
страни и територии.
3. В продължение на политиката, определена от Съвета на управителите на Банката
на 1 март 2012 г., въз основа на която Банката
може да поема пълния търговски риск по всяка
индивидуална операция в частния сектор със
собствени ресурси при систематично отделяне
на политическия риск, който продължава да
бъде гарантиран от държавите членки, горе
споменатото упълномощаване от Съвета на
управителите на Банката се предоставя, при
условие че заемите, предоставени от Банката,
ще бъдат обект на продължаващо наличие на
задоволителна гаранция (която е тази Гаранция) от Гарантите за тяхната съвкупна стойност
плюс всички свързани суми в съответствие
с решението на Съвета на управителите на
Банката от 1 март 2012 г. и че финансирането
ще се предоставя за инвестиционни проекти,
отговарящи на стандартните критерии на
Банката за предоставяне на заеми от собствени є ресурси.
4. Член 4 от Вътрешното споразумение от
Котону III предвижда тази гаранция да бъде
ограничена до 75 % от общата стойност на
кредитите, предоставени от Банката по всички
Кредитни споразумения, сключени съгласно
Споразумението за партньорство от Котону
III и Решението за асоцииране, и да покрива
всички рискове за проектите от обществения сектор. Той също така предвижда, че за
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проектите в частния сектор тази Гаранция
покрива всички политически рискове, а ЕИБ
поема всички търговски рискове.
5. Споменатият член 4 предвиж да понататък, че размерът на отговорността на
държавите членки по тази Гаранция е пропорционален на тяхното участие в капитала
на Банката. В Анекс 2 от тази Гаранция е
посочен за информация съответният дял на
всяка държава членка в капитала на Банката
към датата на подписване на тази Гаранция.
6. Гарантите и Банката определят, че когато
Гарантите са суброгирани в правата и исковете
на Банката във връзка с всеки Заем, Банката, по искане на Гарантите, администрира и
управлява Заемното споразумение, което е
в просрочие съгласно сроковете и условията
на Споразумението за администриране на
просрочията от Котону ІІI, сключено между Банката и Гарантите и регламентиращо
процедурите за плащане и реимбурсиране по
Гаранцията на държавите членки в полза на
Банката (Споразумението за администриране
на просрочията от Котону ІІI).
С настоящото се споразумяха за следното:
Определения:
А. В тази Гаранция:
„Заемополучател“ означава всеки бенефициент на Заем, предоставен от Банката в
рамките на Третия финансов протокол към
Споразумението от Котону или Решението
за асоцииране.
„Насоки относно политиката по кредитния
риск“ означава насоки на Банката относно
политиката по кредитния риск за операции
със собствени ресурси извън Европейския
съюз, както и, където това е приложимо,
насоки на Банката относно политиката по
кредитния риск в рамките на Европейския
съюз, периодично одобрявани, коригирани,
допълвани и изменяни от Банката.
„Финансова операция на ЕИБ“ означава
Заем, отпуснат от Банката за финансиране на
допустими инвестиционни проекти, осъществявани в Приемащата държава от собствените
ресурси на Банката и в съответствие с нейните
правила и процедури, предоставен съгласно
Рамката Котону и изпълняван съгласно условията на Заемно споразумение, сключено
между Банката и Заемополучателя.
„Гарантиран длъжник“ означава Заемополучателят или Трета страна, явяваща се
негов гарант.
„Гарантирана(и) сума(и)“ означава всяко за
дължение, покрито от тази Гаранция, състоящо
се от главница, лихва, комисионни, обезщетения, такси, разходи и други компоненти,
както и всякакви други суми, дължими по
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всяко време от Гарантирания длъжник, към
Банката вследствие на Заем или Гаранция от
Трета страна.
„Правителство на Приемащата държава“
означава властите, управляващи към момента,
или техни правоприемници, които ефективно
контролират част от или цялата територия
на Приемащото правителство, или всяко политическо или териториално подразделение,
или друга публична власт на тази държава и
включва всяка структура, разположена във
или извън Приемащата държава и натоварена с регулаторни правомощия, предоставени
съгласно законодателството на Приемащата
държава.
„Приемаща държава“ означава всяка от
държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и от Отвъдморските страни
и територии по смисъла на Рамката Котону.
„Заем“ означава предоставянето на парични
средства от Банката на Заемополучател под
формата на заем или облигации или друг
еквивалентен инструмент, който е приемлив
за Банката като заместител на заема, в съответствие с Насоките относно политиката по
кредитния риск и при условия, определени в
Заемно споразумение.
„Заемно споразумение“ означава подписано
споразумение, сключено между Банката и Заемополучателя, с което се определят условията,
приложими за финансиране на операция на
ЕИБ под формата на заем.
„Сметка за покриване на загуби по заем“
означава сметка, деноминирана в евро, поддържана от Банката на името на Гарантите,
която се захранва от приходите, произтичащи от прилагането на оценката на риска по
финансовите операции на ЕИБ, и която се
управлява в съответствие с разпоредбите на
Споразумението за администриране на просрочията от Котону ІІI.
„Пропорционално участие“ означава по
отношение на всеки Гарант делът на участието
на Гаранта в капитала на Банката; този дял
трябва да се измерва за целите на всяко искане
за плащане по Гаранцията в съответствие с
член 2 към датата на отправяне на искането;
делът на всеки Гарант в капитала на Банката
към датата на подписване на тази Гаранция
е посочен за сведение в Анекс 2.
„Гаранци я от трета страна“ означава
гаранция, издадена от трета страна в полза
на Банката, включително, но без да се ограничава до акредитив или потвърждение за
платежоспособност, издадени във връзка с
предоставянето на Заем на Заемополучателя,
и включва всички ангажименти от която и да
било страна, съвместно отговорна за всички
или за част от задълженията на Гарантирания длъжник към Банката по отношение на
предоставен от нея Заем.
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„Трета страна гарант“ означава издателят
на Гаранция на трета страна от името на
Заемополучателя.
B. Следните понятия имат значението, дадено им в преамбюла, членовете и анексите
на Споразумението, изброени по-долу:
Понятие

Преамбюл, Член или
Анекс
Раздел 4 на Анекс 3
Преамбюл т. 1
Раздел 4 на Анекс 3

Арбитражен трибунал
Решение за асоцииране
обвързващ
подлежащ на
изпълнение
Раздел 4 на Анекс 3
Рамката Котону
Преамбюл т. 1
Вътрешно споразумение
от Котону III
Преамбюл т. 1
Споразумение за
администриране
на просрочията от
Котону III
Преамбюл т. 7
Споразумение от
Котону
Преамбюл т. 1
Политически рискове
Член 2.03
Проект
Раздел 4 на Анекс 3
Проектно споразумение Раздел 4 на Анекс 3
Съответна страна
Раздел 4 на Анекс 3
В настоящата Гаранция, освен ако контекстът не налага друго тълкувание:
(а) заглавията са използвани само за улеснение и нямат отношение към тълкуването
на настоящата Гаранция;
(b) думите, употребени в единствено число,
включват значението им в множествено
число и обратно;
(c) препратките към член, страна или анекс
са препратки към член, страна или анекс
на тази Гаранция.
Член 1
Обхват на Гаранцията
1.01. До размера на своето Пропорционално
участие и без да се засяга член 2.02, всеки
Гарант като основен длъжник, а не само като
поръчител, с настоящото неотменимо:
(a) гарантира, отказвайки се от каквото и да било право на възражение, точното и пълно изпълнение
в съответствие със сроковете и
условията, посочени по-долу, на
всички финансови задължения на
всеки Гарантиран длъжник по отношение на Заеми, предоставени
от Банката от нейните собствени
ресурси съгласно Рамката Котону;
(б) се съгласява да плаща как вато
и да било част от Гарантираната сума, дължима от Гарантирания длъжник към Банката, при
поискване от Банката, в евро и
в с ъо т ве т с т вие с ра зпоредби т е
на член 3.
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1.02. Задълженията на Гарантите, определени в член 1.01 по-горе, се прилагат за всички
финансови операции на ЕИБ, сключени съг
ласно Вътрешното споразумение от Котону
III, по отношение на които е подписано съответно Заемно споразумение в периода между
1 януари 2014 и 31 декември 2020 г.
1.03. A. Тази Гаранция покрива:
 всички рискове по Заемни споразу мени я, ск лючени меж д у
Банката и Заемополучатели от
обществения сектор съгласно
Рамката Котону; и
 Политическ и рискове, както
това понятие е определено в
член 2.03, за Заемни споразумения, сключени между Банката
и Заемополучатели от частния
сектор съгласно Рамката Котону.
B. Общият размер на отговорността
на Гарантите по настоящата Гаранция по
отношение на Рамката Котону е ограничен
до 75 % от общата стойност на кредитите,
предоставени от Банката съгласно Рамката
Котону, които са обект на следните тавани,
а именно:
 2500 милиона евро за Третия
финансов протокол към Споразумението от Котону; и
 100 милиона за Решението за
асоц ии ране за периода след
31 декември 2013 г.
1.04. Задълженията на Гарантите по тази
Гаранция продължават до пълното изплащане
на Гарантираните суми.
Член 2
Отправяне на искане за плащане по Гаран
цията
2.01. Искане за плащане по тази Гаранция
може да бъде отправено по всяко време, когато Гарантираният длъжник не е в състояние
изцяло или частично да плати която и да било
от Гарантираните суми на датата на падежа
є. Която и да било сума, получена или реализирана от Банката за целите на изплащането
на Гарантирана сума, не се взема предвид,
ако използването на последната от Банката
е ограничено по какъвто и да било начин.
2.02. Преди да бъде отправено искане за
плащане по Гаранцията, когато Гарантираният длъжник не е в състояние изцяло или
частично да плати която и да било от Гарантираните суми на датата на падежа є, Банката
изпраща до Гарантите такова предварително
уведомление, каквото е разумно осъществимо,
относно своето намерение да отправи искане
за плащане по Гаранцията във връзка с тях.
За да се избегне съмнение, задълженията на
Банката по този член 2.02 няма да се считат
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по какъвто и да било начин за предварително
условие за изпълнението на задълженията на
Гарантите по член 1.01.
2.03. Въпреки това по отношение на Заемните споразумения, сключени между Банката
и Заемополучатели от частния сектор, такова
искане за плащане по Гаранцията може да бъде
отправено само когато, поради възникване
на едно от събитията, определени в Анекс 3
(по-нататък „Политически риск“):
(i) Гарантираният длъжник не е в състояние
да плати или Банката не е в състояние
да получи Гарантирана сума на датата
на падежа є; или
(ii) Трета страна гарант е възпрепятствана
да събере сумите, дължими є във връзка
с Гарантирана сума, при условие че:
(а) всяко искане за плащане, отправено
от Трета страна гарант, за сметка
на плащане, което тя е направила
от името на Гарантирания длъжник, трябва да бъде представено на
Банката най-късно 2 години от (х)
определената дата за окончателно
погасяване съгласно съответното
споразумение, или (у) в слу чай
на предсрочно погасяване на съответния Заем, независимо дали
доброволно, или задължително, на
датата на падежа на това предсрочно
погасяване, и
(b) тази Гаранци я е ограничена до
сумата, която Банката или, ако
случаят е такъв, Третата страна
гарант биха могли да възстановят
при настъпването на Политически
риск.
2.04. Трета страна гарант може да отправи
превантивно искане до Банката по Гаранция
от трета страна в случаите, определени в раздел 4, алинея 2, буква (b) на Анекс 3, когато
посоченият там период за изпълнение не е
изтекъл в рамките на двегодишния преклузивен период, определен в член 2.03 (ii) на
тази Гаранция. Подобно превантивно искане
не дава право на Банката да изисква плащане по Гаранцията, а служи единствено като
намерение за отстраняване на затрудненията,
определени в член 2.03 (ii) на тази Гаранция.
Всяка оставаща част от преклузивния период
започва да тече отново от датата на изтичане
на периода за изпълнение, определен в Раздел
4, алинея 2, буква (b) на Анекс 3. Банката
уведомява Гарантите за всички превантивни
искания, направени от Трета страна гарант.
2.05. A. При спазване на т. B по-долу установяването от Банката на възникването на
Политически риск е окончателно и обвързващо. Установяването влиза в сила 15 календарни дни след изпращането на уведомление
до Гарантите.
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B. В случай че мнозинството от Гарантите,
определено въз основа на пропорционалното
им участие, посочено в Анекс 2, инструктира
Банката да оспори иска на Гарантирания длъжник относно възникването на Политически
риск, Банката изпълнява тези инструкции
съгласно своите задължения по Споразумението за администриране на просрочията
от Котону ІІI. Гарантите и Банката обаче
са взаимно обвързани от всяко окончателно
решение на компетентен съд или арбитражен
трибунал, компетентен по спор между Банката
и Гарантирания длъжник, който е установил
възникването на Политически риск. Банката
редовно информира Гарантите относно хода
на подобни производства.
2.06. Банката уведомява Гарантите за всяко
възникване на Политически риск, както и за
всяко разногласие между Банката и Гарантирания длъжник по отношение на възникването
на Политически риск.
2.07. Искане за плащане по Гаранцията
може да бъде отправено също така, когато
Гарантиран длъжник направи или Банката
в резултат на изпълнение на Гаранция от
трета страна получи плащане, което Банката
по каквато и да било причина не може да
използва без ограничение или върху което
няма неограничен контрол.
Член 3
Условия за плащанията по Гаранцията
3.01. Гарантите плащат на Банката изискуемите от Банката суми в евро. При определяне
на изискуемите от Банката суми се вземат
предвид средства, които Банката може да използва от Сметката за покриване на загуби по
заем във връзка с неплатените Гарантирани
суми. Сметката за покриване на загуби по
заем се управлява съгласно разпоредбите на
Споразумението за администриране на просрочията от Котону ІІI и сроковете и условията,
установявани периодично от управителните
органи на Банката.
3.02. Задълженията на Гарантите за плащания по настоящата Гаранция се изпълняват в
съответствие с разпоредбите на Споразумението за администриране на просрочията от
Котону ІІI и във всеки случай – не по-късно
от 3 години от писменото искане от страна
на Банката по Гаранцията.
3.03. Банката не изисква от който и да било
Индивидуален гарант да извърши дължимо
плащане, освен ако по същото време не изиска от всички Гаранти съобразно размера
на съответното им Пропорционално участие
в капитала на Банката, да извършат плащане
по реда на настоящата Гаранция. Ако Банката констатира възникването на Политически
риск, тя може да отправи такова искане и Га-
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рантите изпълняват искането, дори в случай,
когато са инструктирали Банката по реда,
предвиден в член 2.05 В.
Член 4
Условия по заема, администриране и инфор
мация
4.01. Банката управлява всички Заеми,
обезпечени с тази Гаранция в съответствие
с добрите банкови практики и стандартните
критерии и процедури на Банката, и по-специално в съответствие с Насоките относно
политиката по кредитния риск, както са
периодично променяни и подлежащи на обичайни проверки от нейна страна. При възстановяването на която и да било Гарантирана
сума от който и да било Гарантиран длъжник
или от друго обезпечение Банката действа
по начин, съвместим с грижата и усърдието,
които прилага при инициирането на процедури за възстановяване на която и да било
сума, която трябва да бъде възстановена във
връзка с проекти, финансирани от Банката,
без предимството на тази Гаранция.
Сроковете и условията, приложими към
Заемите, обезпечени с тази Гаранция, се
определят в съответствие с принципите и
насоките, които управителните органи на
Банката периодично приемат.
4.02. С настоящото Гарантите упълномощават Банката да предоставя на Гарантиран
длъжник една или повече отсрочки, както
и принципно да променя условията на съответното споразумение с който и да било
Гарантиран длъжник, включително изменение,
имащо ефект на намаляване или отписване на
дължима сума като част от реструктуриране
или предоговаряне с кредитори, като същевременно остава в обхвата на Рамката Котону.
4.03. Банката предоставя на Гарантите
два пъти годишно, съответно на 31 януари
и 31 юли:
(i) Информационна справка във формата от Анекс 4, съдържащ информация относно Заемните споразумения, попадащи в обхвата
на настоящата Гаранция, към 31
декември и 30 юни; и
(ii) разумни лимити във формата от
Анекс 5, определени в съответствие
с принципите и насоките, които
управителните органи на Банката
периодично приемат.
4.04. Банката уведомява Гарантите за всеки
факт или обстоятелство, които по нейна преценка не са общоизвестни и които тя счита,
че могат да доведат до отправяне на искане
по Гаранцията. Банката не е задължена да
търси такава информация.
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Член 5
Суброгация
5.01. До степента, до която Гарантът извършва плащане към Банката по тази Гаранция,
Гарантът се суброгира в правата, включително
обезпечителните права, на Банката във връзка с нейните искове срещу Гарантираните
длъжници. Това право на суброгация не може
да бъде упражнявано във вреда на Банката.
5.02. При всяка Гаранция от трета страна
Банката изключва каквото и да било право
на принос към Гарантите от Трета страна
гарант и изключва каквото и да било друго
право на искане на парично обезщетение от
Трета страна гарант към Гарантите. Банката
обезщетява Гарантите за каквито и да било
техни задължения към Трети страни гаранти,
възникнали във връзка с тази Гаранция.
5.03. Когато Гарантите са суброгирани в
правата на Банката, Банката при поискване
от Гарантите администрира и управлява съответните обезпечения по реда на член 5.01
съгласно сроковете и условията на Споразумението за администриране на просрочията
от Котону ІІI.
5.04. Гарантите и Банката се договарят да
прилагат Споразумението за администриране
на просрочията от Котону ІІI по отношение
на всички действия по възстановяване, инициирани от Банката във връзка със Заемните
споразумения, обезпечени от тази Гаранция.
5.05. Като част от суброгацията при възникване на невъзможност за трансфер на валута,
както е определено в Анекс 3, се прилага
следната разпоредба:
Когато Гарантирана сума стане дължима
и когато Гарантираният длъжник при условия, приемливи за Банката, депозира в полза
на Банката сума в размер, равняващ се на
Гарантираната сума, или финансов актив
с еквивалентна стойност в местна валута,
във валутата на Заема или в друга свободно
конвертируема валута и този депозит или
друг актив не може да бъде преведен или
конвертиран, Гарантите упълномощават с
настоящото Банката да ограничи претенциите
на Гарантите по отношение на частта от Гарантираната сума, съответстваща на размера
на депозираната сума или актив, до размера
на този депозит или друг актив.
Член 6
Такси и разходи
6.01. Каквито и да било фискални такси и
други разходи, възникнали във връзка с осъществяването, изпълнението или привеждането в действие на тази Гаранция, се поемат
от Гарантите, пропорционално на техните
Пропорционални участия.
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6.02. Гарантите обезщетяват Банката за
всички такси и разходи, поети от Банката
при възстановяването на Гарантирани суми,
в съответствие със Споразумението за администриране на просрочията от Котону ІІI.
Член 7
Приложимо право
7.01. Настоящата Гаранция се ръководи от
и тълкува в съответствие с общите за законодателствата на държавите членки основни
принципи.
Член 8
Юрисдикция
8.01. Който и да било спор между страните
по тази Гаранция, който не може да бъде разрешен своевременно и приятелски, се отнася
за решение пред Съда на Европейския съюз
съгласно член 272 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
Член 9
Поверителност
9.01. Предвид обстоятелството, че част от
информацията, обменяна в контекста на тази
Гаранция може да бъде поверителна и дори
до известна степен чувствителна в търговско
отношение, Банката и Гарантите се задължават да се въздържат да разкриват пред
трети страни, без предварителното писмено
съгласие на другата страна, информацията,
предоставена им в контекста на тази Гаранция. Това задължение обаче не засяга обмена
на информация, който се изисква по силата
на закон или по силата на разпореждане на
компетентен съд.
Член 10
Уведомления и кореспонденция
10.01. Уведомленията и друга кореспонденция до Гарантите или до Банката, посочени
по-долу, се изпращат с препоръчано писмо
или други признати средства за комуникация,
адресирани до получателя на посочения подолу адрес:
За Гаранта:
За Банката:

Съответния му адрес,
посочен в Анекс 1
100, boulevard Konrad
Adenauer
L-2950 Luxembourg

Каквато и да било промяна на посочените
по-горе адреси ще бъде в сила само след като
за нея писмено са уведомени другите страни.
Преамбюлът и петте Анекса представляват
неразделна част от тази Гаранция.
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Член 11
Подписване на Гаранцията

Република
Естония:

11.01. Тази Гаранция ще бъде обвързваща
по отношение на всеки Гарант непосредствено след като той действително подпише или
когато е приложимо, ратифицира Гаранцията
и влиза в сила от 1 януари 2014 г.
11.02. Автентичните текстове на тази Гаранция са на английски, френски и немски език.
Всеки Гарант може да подпише Гаранцията
на всеки един от трите автентични езика.
11.03. Тази Гаранция се подписва в два
оригинални екземпляра, като всеки Гарант
подписва двата оригинала и ги предава на
Банката. Банката предава на всеки Гарант
един оригинал, подписан от този Гарант и
Банката. Банката изготвя заверено копие на
английски език.
В уверение на което тази Гаранция се подписва от надлежно упълномощен представител
на всяка от страните.

Ирландия:

АНЕКС 1
Списък с адресите за целите на член 10
Кралство Белгия:

Република
България:

Чешка
република:

Кралство Дания:

Федерална
република
Германия:

Service Public Fédéral Finances,
Administration de la Trésorerie
Questions Financieres Internatio
nales et Européennes
30, avenue des Arts
B-1040 Bruxelles
Министерство на финансите
Дирекция „Международни
финансови институции“
Отдел „Европейски финансови
институции“
Улица „Раковски“ № 102
1040 София
Република България
Ministry of Finance
International Financial Institutions
and Cooperation Directorate
European Financial Institutions
Division
102 Rakovski Str.
1040 Sofia
Republic of Bulgaria
Ministerstvo financí
Mezinárodní vztahy
Letenská 15
CZ-118 10 Praha 1
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK – 1448 – Copenhagen K
Bundesministerium der Finanzen,
Referat EA2
Wilhelmstrasse 97
D-10117 Berlin

Република
Гърция:

Кралство
Испания:

Френска
република:

Република
Хърватия:
Италианска
република:

Република
Кипър:
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Rahandusministeerium
Suur-Ameerika 1
EE-15006 Tallinn
Department of Finance
International Financial Institutions
Section
South Block
Government Buildings
Upper Merrion Street
IE – Dublin 2
Υπουργείο Οικονομίας και
Οικονομικών,
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Διεύθυνση 25η
Πανεπιστημίου 25
GR-10165 Αθήνα
Ministry of Economy and Finance,
General Accounting Office of the
State
25th Directorate
25 Panepistimiou street
GR-10165 Athens
Ministerio de Economía y Competi
tividad,
Secretaria General del Tesoro y
Política Financiera,
Servicio de Avales
Paseo del Prado, Num. 6,
E-28071 Madrid
Ministère de l’Économie, de
l’Industrie et de l’Emploi,
Direction générale du Trésor et de la
Politique Économique
Service des politiques macroécono
miques et des affaires européennes
Teledoc 652
139 rue de Bercy
FR-75572 Paris CEDEX 12
Ministry of Finance
Katančićeva, 5
HR – 10000 Zagreb
Ministero dell’Economia e delle
Finanze,
Dipartimento del Tesoro,
Rapporti Finanziari Internazionali –
Ufficio XI
Via XX Settembre, 97,
I -00187 Rome
Υπουργείο Οικονομικών
Διεύθυνση Χρηματοδότησεων και
Επενδύσεων
Γωνία Μιχαήλ Καραολή και
Γρηγόρη Αυξεντίου
CY-1439 Λευκωσία
Ministry of Finance
Finance and Investment Division
Michael Karaoli and Grigori Afxen
tiou Str.
CY-1439 Nicosia
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Република
Латвия:

Република Литва:

Велико
херцогство
Люксембург:
Унгария:
Република
Малта:

Кралство
Нидерландия:
Република
Австрия:

Република
Полша:
Португалска
република:

Румъния:

Република
Словения:
Република
Финландия:

Словашка
република:

Кралство
Швеция:

ДЪРЖАВЕН
Latvijas Republikas Finanšu mini
strija
Smilšu iela 1
LV-1919, Rīga
Lietuvos Respublikos finansų mini
sterija
Lukiškių 2
LT-01512 Vilnius
Ministère des Finances,
3, rue de la Congrégation,
L-2931 Luxembourg
Nemzetgazdasági Minisztérium
1051 Budapest, József nádor tér 2-4
Ministeru tal-Finanzi, I-Ekonomija
u Investiment
Maison Demandols
Triq in-Nofsinhar
MT-Valletta VLT 2000
Ministerie van Financiën,
Prinses Beatrixlaan 512,
NL-2511 CW Den Haag
Bundesministerium für Finanzen
Sektion III, Wirtschaftspolitik und
Finanzmarkte
Johanesgasse 5
A-1010 Wien
Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
PL-00-916 Warszawa
Ministério das Finanças,
Direcção Geral do Tesouro
Rua da Alfândega, 5-1° andar
P-1194 Lisboa
Ministerul Finantelor Publice
Directia Generala
Relatii Financiare Internationale
Str. Apolodor, nr. 17
RO-sector 5, Bucuresti
Ministerstvo za finance
Župančičeva 3
SI-1502 Ljubljana
Ulkoasiainministeriö
Kehityspoliittinen osasto
Yleisen kehityspolitiikan ja suunnit
telun yksikkö
Katajanokanlaituri 3
FIN-0016 Helsinki
Ministerstvo financii Slovenskej
republiky
Sekcia medzinárodných vzťahov
Štefanovičova 5
SK-817 82 Bratislava
Finandepartamentet/Ministry of
Finance,
Internationella avdelninden/Inter
national Department
Drottninggatan 21
S-10333 Stockholm

ВЕСТНИК
Обединено
кралство
Великобритания
и Северна
Ирландия:

БРОЙ 28
The Head of European Union
Department,
Department for International
Development,
22 Whitehall
UK-London SW1A 2EG
United Kingdom

АНЕКС 2
Съответното участие на Гарантите към датата
на тази Гаранция
евро
Капитал на Банката
Записан капитал от държа
вите членки:
Германия
Франция
Италия
Великобритания
Испания
Белгия
Нидерландия
Швеция
Дания
Австрия
Полша
Финландия
Гърция
Португалия
Чешка република
Унгария
Ирландия
Румъния
Хърватия
Словакия
Словения
България
Литва
Люксембург
Кипър
Латвия
Естония
Малта

243,284,154,500

39,195,022,000
39,195,022,000
39,195,022,000
39,195,022,000
23,517,013,500
10,864,587,500
10,864,587,500
7,207,577,000
5,501,052,500
5,393,232,000
5,017,144,500
3,098,617,500
2,946,995,500
1,899,171,000
1,851,369,500
1,751,480,000
1,375,262,000
1,270,021,000
891,165,500
630,206,000
585,089,500
427,869,500
367,127,000
275,054,500
269,710,500
224,048,000
173,020,000
102,665,000

АНЕКС 3
Определение за политически рискове
По-специално, невъзможност за превод на
валута, експроприация, война или граждански
размирици и отказ от съдебно производство
при нарушение на договор
1. Невъзможност за превод на валута
означава:
всякакво действие от страна на Приемащото
правителство, което пряко или непряко възпрепятства Гарантирания длъжник да конвертира
средства в местна валута във валутата на Заемното споразумение или в свободно конвертируема
валута или в друга валута, която Банката счита
за приемлива, или да прехвърля извън територията на Приемащата държава съответните
средства в местна валута или във валутата, в
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която са конвертирани, с цел (i) плащане на
всяка Гарантирана сума, (ii) получаване на
всяка Гарантирана сума в договорената валута
и съгласно договорените срокове и условия или
(iii) възстановяване на всяка надлежно платена
Гарантирана сума, както и
всяко непредприемане от страна на Приемащото правителство на действие, което има
за цел извършването на такова конвертиране
или превод от страна на Банката или на Гарантиран длъжник:
при условие, че:
(а) Гарантираният длъжник разполага със
свободен и законен достъп в Приемащото правителство до местна валута или
до друга валута, в която е конвертирана
местната валута, и
(б) съответният Гарантиран длъжник или,
в зависимост от случая, Банката безуспешно е опитал(а) в продължение на
30 дни чрез всички разумни средства
да спази необходимите законови формалности за извършване на превода
или конвертиране на средствата.
2. Експроприация
означава:
всякаква мярка или серия от мерки, предприети, насочени, разрешени, ратифицирани
или одобрени от Приемащото правителство,
представляващи административно или законодателно действие, съставляващо експроприация по смисъла на този Раздел 2.
Дадена мярка представлява акт на експроприация по смисъла на този Раздел 2, ако:
(а) възпрепятства Гарантирания длъжник
да плати Гарантирана сума и в резултат
настъпва просрочие, което продължава
за период от 90 дни, или
(б) лишава за период от 90 дни Третата
страна гарант или Банката, в качеството є на кредитор при предоставено
обезпечение или търговски гаранции от
правата є на погасяване по отношение
на редовни плащания, които са станали
дължими в резултат на други причини,
освен като следствие от някой от рисковете, определени в този Анекс, или
(в) лишава за период от 90 дни Третата
страна гарант или Банката от възможността да ползва парични средства,
депозирани от Гарантирани я длъжник или от негово име в местна или
чуждестранна валута във финансова
институция в Приемащата държава за
целите на възстановяване на дължимите
плащания.
Нито една мярка от страна на Приемащото
правителство не се счита за експроприация, ако
по своята същност съставлява добросъвестна
недискриминационна мярка от общ характер,
която правителството обичайно предприема
в обществен интерес за такива цели, като
гарантиране на обществената безопасност,
повишаване на приходите от данъци, защита
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на околната среда или регулиране на икономически дейности, освен ако Приемащото
правителство не е планирало мярката да има
ефект на конфискация.
Нарушаването от Приемащото правителство на договорните задължения към Гарантирания длъжник не представлява мярка по
експроприация.
3. Война или граждански размирици
означава:
всеки акт на война (обявена или необявена),
революция, метеж, гражданска война, размирици или социални бунтове, тероризъм или
саботаж, имащ директен и незабавен ефект, да:
(i) възпрепятства плащането на Гарантираната сума от страна на Гарантирания
длъжник за период от 90 дни; или
(ii) възпрепятства Трета страна гарант или
Банката да извършва за период от 90
дни възстановяване по отношение на
надлежно платени Гарантирани суми
или да получава Гарантирана сума в
съответната валута и по начина, предвиден в договорните условия.
Във всички случаи, за да съставлява акт
на война или граждански размирици, действието трябва да бъде предприето с основното
намерение да преследва политическа цел.
Действия, които принципно се предприемат
в подкрепа на пазара на труда, заетостта,
интересите на учащите или за постигането
на други неполитически цели, не влизат в
обхвата на този Раздел 3.
Посочените в Раздели 1, 2 и 3 на този
Анекс периоди от 30 и 90 дни няма да се
прилагат, когато неизпълнението на плащане,
лишаването от права или несъбирането на
дължими суми е в резултат от продължаването на събитие, както е определено в този
Анекс, съществуването на което е надлежно
установено по време на предишно неизпълнение на плащане, за което цитираните по-горе
периоди вече са били приложени.
4. Отказ от съдебно производство при
нарушение на договор
означава:
неспазване или нарушаване от Приемащото
правителство на Проектно споразумение (както е определено по-долу), когато неспазването
или нарушаването:
(i) възпрепятства или съществено допринася за възпрепятстването на Гарантирания длъжник да изпълнява своите
задължения към Банката, или
(ii) въ зп р еп я т с т ва Ба н к ат а и л и Тр е т а
страна гарант да реализират пълната
стойност на обезпеченията върху приходите или други облаги, получени от
лихва по което и да било обезпечение
в Проектното споразумение.
Обхватът се ограничава до случаите, в
които арбит ра жен т рибу на л постановява
окончателно, обвързващо и подлежащо на
изпълнение съдебно решение за загубите
по иск на Съответната страна за щета при
неспазване или нарушаване, при условие че:
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(а) съдебното решение се отнася за конкретна парична сума и се издава във връзка
с нарушаване на договорно задължение
или неспазване на Проектно споразумение от Приемащото правителство;
(б) Съответната страна е положила разумни
усилия за изчерпване на всички съдебни
средства за изпълнение на решението
срещу Приемащото правителство за
период от 180 последователни дни,
от датата на решението. Трета страна
гарант може да отправи превантивно
искане към Банката в случаите, в които
този период не е изтекъл в рамките
на двугодишния преклузивен период,
определен в член 2.03 (ii) на тази Гаранция. Това предварително искане
не дава право на Банката да отправя
искане за плащане по тази Гаранция,
а има за цел прекратяване на преклузивния срок, определен в 2.03 (ii) на
тази Гаранция. Всяка оставаща част
от преклузивния срок започва да тече
отново след изтичането на периода за
изпълнение. Банката уведомява Гарантите за всички превантивни искания,
направени от Трета страна гарант;
(в) отказът на Приемащото правителство
да изпълни постановеното решение е
своеволен и/или дискриминационен.
За тази цел:
(а) „Арбитражен трибунал“ означава всеки
арбитражен трибунал или състав, където
и да е установен, който е независим от
Приемащото правителство и на който
съгласно услови я та на Проек т ното
споразумение е възложено постановяването на окончателно, обвързващо
и подлежащо на изпълнение съдебно
решение по иск, заведен от Съответната страна, и чието решение може да
бъде изпълнено в Приемащата държава
съгласно разпоредбите на Нюйоркската
конвенция за признаване и изпълнение
на арбитражни решения.
(б) Дадено решение се счита за „обвързващо“, ако от него възникват законови
права за страните по отношение на
предмета на спора между тях.
(в) Дадено решение се счита за „подлежащо
на изпълнение“, освен ако арбитражният
трибунал, постановил решението, или
друг компетентен орган не отхвърли
или прекрати неговото изпълнение.
(г) Дадено решение, постановено от арбит
ражен трибунал, се счита за „окончателно“, ако срокът за неговото обжалване
или оспорване е изтекъл, без да са
подадени допустимите апелативни или
насрещни искове.
(д) „Проект“ означава проект, попадащ в
обхвата на Рамката Котону и описан
в Доклад за кредитиране на проект.
(е) „Проек тно споразу мение“ означава
споразумение, договор или обвързващ
ангажимент между Съответна страна
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и Приемащото правителство, който е
пряко свързан с Проект и по преценка
на Банката е от основно значение за
финансовата или техническата жизнеспособност на Проекта и включва
за пояснение което и да било от следните споразумения или ангажименти,
а именно: споразумения за доставка,
споразумения за изкупуване на продукция, споразумения за субсидиране,
споразумения с ползватели, концесии,
лицензи за експлоатация или механизми
за ценообразуване.
(ж) „Съответна страна“ означава Заемополучател или компания майка, или
дъщерно дружество на Заемополучателя
със седалище в страната на Заемополучателя.
Съответната страна или Третата страна гарант е задължена да положи всички усилия за
изчерпване на наличните съдебни средства за
изпълнение на решението срещу Приемащото
правителство или да положи разумни усилия,
за да гарантира, че Съответната страна или
Третата страна гарант, която е в състояние
да упражнява средствата за правна защита,
действително ги упражнява.
Във всяко споразумение с Гарантиран
длъж ник Банката си запазва правото да
определя мерките, които Съответна страна или Третата страна гарант предприема
или гарантира, че ще бъдат предприети, за
изпълнението на постановено арбитражно
решение по отношение на предявен иск за
нарушение или неспазване на договор. Банката не е задължена да изисква от която и
да било страна да предприема мерки, които
по преценка на Банката не съответстват на
вероятната полза от тях.
Банката може да се съгласи да възстанови
на всеки Гарантиран длъжник направените
разумни разходи по изпълнение на процедурите
за влизане в сила на решението. Гарантите
възстановяват на Банката всички понесени
от нея в тази връзка разходи.
5. Основни изключения
Нито едно от изброените по-долу действия
или рискове не представлява основание за отправяне на искане за плащане по Гаранцията:
• което и да било действие на Приемащата държава, за което Гарантирания
длъжник или в случая на Раздел 4
на настоящия Анекс – Съответната
страна, е изразил(а) свободно своето
съгласие или водещата причина за което е незаконното и неблагоразумно
поведение на Гарантирания длъжник
или на Съответната страна;
• който и да било Политически риск,
както е определен по-горе, който
очевидно съществу ва към датата,
на която Банката е подписала съответното Заемно споразумение или
споразумение за обезпечение, и който
поражда към тази дата последиците,
описани в настоящия Анекс.
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АНЕКС 4
Гаранционно споразумение между държавите
членки и ЕИБ от дата (ден/месец/година) от
носно заемите, предоставени от собствените
средства на ЕИБ по линия на финансовите
протоколи
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са платени на държавите членки и за
които Банката очаква да активира искане за плащане съгласно условията на
Гаранцията и за следващата дължима
вноска.
2)
Сумата в евро на следващата (полугодишна, освен ако изрично не е посочено
друго) вноска по главницата и лихви.
Сумите са индикативни и не пораждат
правна отговорност, тъй като е възможно да варират, поради колебания
на валутните курсове и други фактори,
като например отпуснати допълнителни
суми по Заема.

Пол у г од и ш на и нформа ц ион на сп ра вка к ъм
[31/12/година] [30/06/година] съгласно член 4.03
от Гаранционното споразумение
(всички суми са в хиляди евро)
Бележки: 1) Заем, обозначен с „Да“ в колона „Очаквано искане“, са тези, при които сумите,
за които вече е отправяно предходно
искане за плащане по Гаранцията, не
A. Заемни операции, които вече са докладвани
Дата на
подписване

Проект

Заемополучател

Размер
на
заема

Усвоени
и непо
гас ени
средства

Трета
страна
гарант

Действие

Общест- ОчакваСледвен/
но искаваща
частен
не
вноска 2)
сектор
Да/Не1)

Размер
на
заема

Усвоени
и непо
гас ени
средства

Трета
страна
гарант

Действие Обществен/
частен
сектор

B. Нови заемни операции
Дата на
подписване

Проект

Заемополучател

Очак
вано
искане

Следваща
вноска 2)

ОБЩО
A + B

АНЕКС 5
Шестмесечна информационна справка към [31/12/година] [30/06/година] за приемливи лимити
Тавани
млн.
евро
Суверенни операции като процент Котону I
от мандата Котону.
Котону II
Котону III

60 %
80 %
80 %

Допустими целеви тавани на очак- Котону I
ваните загуби по портфолиото на Котону II
заемите към суверените.
Котону III

8 %
8 %
8 %

Неизплатен дълг от суверенните
Котону I
длъжници с рейтинг С като про- Котону II
цент от портфолиото на суверените. Котону III

25 %
25 %
25 %

258
406
520

Суверенна експозиция към всяка Котону I
отделна страна като процент от об- Котону II
щата експозиция.
Котону III

20 %
20 %
20 %

206
325
416

2330

1032
1624
2080

Нетни
одобрения
млн.
евро

% от
тавана
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МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
ПРАВИЛНИК

за устройството и дейността на Национален
политехнически музей – София
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Този правилник урежда устройството
и дейността на Национален политехнически
музей – София, наричан в този правилник
„музеят“.
Чл. 2. (1) Музеят е държавен културен и
научен институт, който изпълнява общонационални и представителни функции по създаване, трайно опазване и разпространение
на културните ценности и музейното дело на
територията на Република България.
(2) Музеят участва в държавната политика
по опазване на културното наследство във
взаимодействие със съответните компетентни
държавни и общински органи, Светия синод
на Българската православна църква, със съдействието на неправителствени организации
и гражданското общество.
Чл. 3. Музеят е юридическо лице, второстепенен разпоредител с бюджет към министъра
на културата.
Чл. 4. Музеят e с официално наименование, печат, седалище и адрес: София, ул.
Опълченска 66, създаден е с Постановление
№ 486 от 13.05.1957 г. на Министерския съвет.
Чл. 5. По тематичен обхват музеят е специализиран.
Чл. 6. Ръководството на музея се осъществява:
1. административно-организационно – от
министъра на културата;
2. методически – от Министерството на
културата;
3. научно – от специализираните научни
институти към БАН.
Г л а в а

в т о р а

УСТРОЙСТВО И ДЕЙНОСТИ НА МУЗЕЯ
Раздел І
Основни дейности на музея
Чл. 7. (1) Основните дейности на музея
са опазването и представянето на движими
и недвижими културни ценности, свързани с
цялостната история на техниката.
(2) За осъществяване на своите основни
дейности музеят осъществява следните функции и задачи:
1. издирва движимите културни ценности
чрез получаване и документиране на информация от различни източници, включително
и теренни проучвания;
2. изучава, събира, придобива, съхранява
и документира културни ценности;
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3. извършва идентификация на културни
ценности самостоятелно или съвместно с други
научни или културни организации и висши
училища, включително при придобиване на
вещ, която може да се определи като културна
ценност по реда на чл. 96, ал. 3 от Закона за
културното наследство;
4. извършва научноизследователска дейност,
подчинена на основната му дейност, организира и провежда научни прояви (конференции,
работни срещи и дискусии);
5. оказва методическа помощ на общинските, частните музеи и музеите със смесено
участие по ред, определен с наредба на министъра на културата;
6. издава научни, научнопопулярни и рекламни материали;
7. публикува резултатите от идентификацията на културни ценности – собственост
на физически или юридически лица, след
получаване на писмено съгласие на собствениците им;
8. извършва правни сделки с културни
ценности при условията и по реда на Закона
за културното наследство само от обменния
си фонд след разрешение на министъра на
културата;
9. участва на търгове с движими културни
ценности след получено разрешение от министъра на културата и след като представи
списък на културните ценности, които ще се
предлагат;
10. организира постоянни и временни
експозиции, като дава ясна информация за
представените движими културни ценности
чрез означаването им, надписи, издаване на
пътеводители и каталози за експозициите и
други информационни материали;
11. организира или участва във временни
експозиции – изложби в чужбина на движими културни ценности, или изнася такива в
чужбина с цел консервация и реставрация
при условията на глава шеста, раздел VI от
Закона за културното наследство;
12. предоставя движими културни ценности, съхранявани в неговите фондове, за
участие във временни експозиции в страната
и в чужбина по нареждане на министъра на
културата;
13. осъществява дейности във връзка с
изработване на копията, реплики и предмети
с търговско предназначение при условията и
по реда на Закона за културното наследство;
14. извършва дейности по консервация
и реставрация на културни ценности чрез
лица или под непосредственото ръководство
на лица, вписани в регистъра по чл. 165 от
Закона за културното наследство;
15. подготвя и провежда образователни
програми в музея и други дейности с образователна и възпитателна цел;
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16. осигурява правна и физическа защита
на съхраняваните във фондовете му движими
културни ценности;
17. осъществява дейности по дигитализация
на основния и обменния фонд на музея;
18. предоставя информация на Министерството на културата във връзка с регистрите
по Закона за културното наследство;
19. взаимодейства с органите на Министерството на вътрешните работи и прокуратурата
при наличие на данни за незаконно придобиване на вещи – обект на идентификация,
или в други случаи.
(3) Музеят може да извършва и дру га
стопанска дейност, свързана с основната му
дейност.
Чл. 8. (1) Музеят формира основен, обменен, научноспомагателен фонд и научен архив,
които включват:
1. за основния фонд – придобитите от музея
и предоставените му за безвъзмездно ползване
движими културни ценности с изключително
голямо научно и културно значение – национално богатство, както и тези, които съответстват на неговия тематичен обхват;
2. за обменния фонд – движими културни
ценности, които не съответстват на тематичния
му обхват, както и многократно повтарящите
се културни ценности от основния му фонд;
3. за научноспомагателния фонд – предмети
и други материали от значение за изследователската, експозиционната и образователната
дейност на музея;
4. за научния архив:
а) документите по издирването, идентифицирането, изследването, съхраняването,
консервацията, реставрацията, движението
и представянето на движимите култ у рни
ценности;
б) отчетните документи за движимите
културни ценности, съхранявани от тях постоянно или временно: документи за произход,
за постъпване или придобиване от музея, оценителни протоколи, инвентарни книги и др.;
в) документите за извършените от тях теренни археологически проучвания;
г) научната и справочната документация:
научни паспорти и картотеки.
(2) Научният архив се съхранява безсрочно
в музея.
Чл. 9. (1) Движимите културни ценности,
инвентирани във фонда на музея, подлежат
на инвентаризация по реда на Наредба № Н-6
от 2009 г. за формиране и управление на музейните фондове (ДВ, бр. 2 от 2010 г.).
(2) Отписване на движими културни ценности от музейните фондове се извършва
съгласно чл. 32 от Наредба № Н-6 от 2009 г.
за формиране и управление на музейните
фондове.
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Раздел ІІ
Устройство и управление на музея
Чл. 10. (1) Структурата на музея се определя в зависимост от тематичния му обхват
и формираните фондове и включва специализирани отдели и администрация.
(2) Специализирани отдели са:
1. „Експозиционен и работа с публиката“;
2. „Фондове, реставрация и консервация,
включително база „ВЕЦ Панчарево“ в с. Кокаляне, с фондохранилища“.
(3) Администрацията е организирана в
отдел „Финансово и административно обслужване“.
Чл. 11. Музеят има следните филиали:
1. „Музей на текстилната индустрия“ със
седалище в Сливен и дейност по опазване на
културни ценности и представяне на развитието на техниката и технологиите в текстилното
производство на България.
2. „Национален архитектурен музей“ със
седалище в София и дейност по представяне
на архитектурата на България.
Чл. 12. (1) Музеят се ръководи от директор.
(2) Правоотношенията на директора на
музея с министъра на културата възникват
въз основа на конкурс за срок 5 години.
(3) Конкурсът за длъжността „директор“
се провежда след представяне на концепция
за развитието на музея по реда, предвиден
в Наредба № Н-4 от 2007 г. за провеждане
на конкурсите за директори на държавните
културни институти (ДВ, бр. 50 от 2007 г.).
Чл. 13. (1) Директорът организира, координира и контролира цялостната дейност на
музея, като:
1. представлява института пред всички
държавни органи, физически и юридически
лица в страната и в чужбина;
2. прилага системата на делегирания бюджет, която му дава право:
а) да се разпорежда самостоятелно със
средствата на музея;
б) да извършва компенсирани промени на
утвърдените с бюджета му приходи и разходи,
като уведомява за това Министерството на
културата;
в) да определя числеността на персонала
и възнагражденията на служителите и работниците при спазване на нормите, определени
в съответните нормативни актове;
3. утвърждава структурата и числеността
на персонала в музея и изпраща за сведение
в Министерството на културата утвърдено
длъжностно и поименно щатно разписание,
както и актуализация при всяка промяна;
4. осъществява връзка и координация на
културния институт с други държавни органи
и културни институти;
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5. със заповед определя материалноотговорните лица и размера на тяхната отговорност за опазване, съхранение и отчитане на
фондовете на музея;
6. сключва, изменя и прекратява трудовите
договори на служителите и обслужващия персонал, определя размера на индивидуалното
трудово възнаграждение и другите материални
стимули в съответствие с наличните средства
и нормативни изисквания;
7. утвърждава правилник за вътрешния
трудов ред и вътрешни правила за работната
заплата, изготвя длъжностни характеристики
на всички служители;
8. осъществява други правомощия, регламентирани в Закона за културното наследство
и други нормативни актове.
(2) Директорът е разпоредител с бюджета
на музея.
(3) Директорът спазва изискванията, заложени в утвърдените от министъра на културата Правила за прилагане на системата
на делегиран бюджет в държавни културни
институти в областта на културното наследство и библиотечното дело.
Чл. 14. (1) Към музея функционира комисия
по идентификация и регистрация на културни
ценности и определяне възнагражденията и
стойността на движимите културни ценности.
(2) Съставът и задачите на комисията по
ал. 1 се определят със заповед на директора.
Чл. 15. (1) Към музея функционират като
съвещателни органи:
1. дирекционен съвет, който включва заместник-директора на музея, завеждащ отделите, главния счетоводител, представители
на музейните професии и на профсъюзното
ръководство; дирекционният съвет се свиква най-малко веднъж месечно и подпомага
директора в неговите административно-организационни функции;
2. музеен съвет на специалистите – обсъжда творческите инициативи на институцията,
нови идеи и изпълнението на приетите планове, дава предложения за нови изложби и
програми, обсъжда творческото съдържание
на издания, провеждането на научни форуми
и партньорски проекти; свиква се веднъж на
два месеца или по-често при необходимост.
3. консервационно-реставрационен съвет;
4. общо събрание – състои се от всички
служители на институцията; свиква се веднъж
на полугодие и обсъжда въпроси, свързани с
годишните планове, важни административни
промени, свързани с устойчивостта на институцията, и други въпроси от общ характер.
(2) Съставите на съвещателните органи се
определят със заповед на директора.
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Раздел ІІІ
Финансиране на музея
Чл. 16. Музеят се финансира със средства
от държавния бюджет, като прилага системата на делегирания бюджет. Средствата от
държавния бюджет се определят на база на
стандарти за финансиране, одобрени от Министерския съвет, и включват:
1. субсидия, определена на базата на стандарти за финансиране, одобрени от Министерския съвет;
2. допълващи стандарти;
3. установеното в края на предходната
година превишение на постъпленията над
плащанията на музея;
4. реализираните собствени приходи на
музея;
5. средствата по други програми и проекти,
бенефициент по които е музеят;
6. средствата за реализиране на творчески
програми и проекти, финансирани от Министерството на културата на конкурсен принцип;
7. средствата, предоставени от общини по
сключени договори.
Раздел ІV
Организация на работата в музея
Чл. 17. (1) Музеят осигурява дни и часове за
посещение, съобразени със свободното време
на различните видове и категории посетители,
и ги обявява на входа на музея и на интернет
страницата си.
(2) Музеят осигурява подходящи условия
за достъп до музейните експозиции на хора
с увреждания.
Чл. 18. (1) За индивидуално или групово
посещение на музейна експозиция се заплащат
входни билети.
(2) Цените на входните билети са определени със заповед на директора съгласувано
с Министерството на културата.
(3) Безплатен вход за посещение на експозиция се определя със заповед на директора
на музея.
(4) Деца, учащи се и хора с увреждания
заплащат намалени цени или се освобождават от заплащане на входен билет съгласно
заповедта по ал. 2.
Чл. 19. (1) Работното време на служителите
в музея се определя със заповед на директора.
(2) Работното време на служителите на
експозициите на музея е от 8,30 до 17,00 ч. и
се определя със заповед на директора.
Чл. 20. (1) За образцово изпълнение на
сл у жебни т е си за д ъ л жени я сл у ж и т ели т е
могат да бъдат награждавани от директора с
парични или предметни награди. Стойността

БРОЙ 28

ДЪРЖАВЕН

на паричната или предметната награда не
може да надвишава размера на основната
заплата на служителя.
(2) Средствата по ал. 1 са в рамките на
утвърдените средства за персонал за съответната година.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Този правилник се
издава на основание чл. 29, ал. 1, т. 1 от Закона за културното наследство.
Министър:
Вежди Рашидов
2377

ПРАВИЛНИК
за устройството и дейността на Национален
парк-музей „Шипка – Бузлуджа“ – Казанлък
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Този правилник урежда устройството
и дейността на Национален парк-музей „Шипка – Бузлуджа“, наричан в този правилник
„музеят“.
Чл. 2. (1) Музеят е държавен културен и
научен институт, който изпълнява общонационални и представителни функции по създаване, трайно опазване и разпространение
на културните ценности и музейното дело на
територията на Република България.
(2) Музеят участва в държавната политика
по опазване на културното наследство във
взаимодействие със съответните компетентни
държавни и общински органи, Светия синод
на Българската православна църква, със съдействието на неправителствени организации
и гражданското общество.
Чл. 3. Музеят е юридическо лице, второстепенен разпоредител с бюджет към министъра
на културата.
Чл. 4. Музеят e с официално наименование,
печат, седалище и адрес: Казанлък, ул. П. Р.
Славейков 8, община Казанлък, област Стара
Загора, създаден с Постановление № 44 от
2.10.1968 г. на Министерския съвет.
Чл. 5. По тематичен обхват музеят е специализиран.
Чл. 6. Ръководството на музея се осъществява:
1. административно-организационно – от
министъра на културата;
2. методически – от Министерството на
културата;
3. научно – от специализираните научни
институти към БАН.
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Г л а в а

в т о р а

УСТРОЙСТВО И ДЕЙНОСТИ НА МУЗЕЯ
Раздел І
Основни дейности на музея
Чл. 7. (1) Основните дейности на музея
са опазването и представянето на движими
и недвижими културни ценности, свързани с националноосвободителните борби на
българския народ в епохата на Българското
възраждане, Българското опълчение и Рускотурската освободителна война (1877 – 1878 г.).
(2) За осъществяване на своите основни
дейности музеят осъществява следните функции и задачи:
1. издирва движимите културни ценности
чрез получаване и документиране на информация от различни източници, включително
и теренни проучвания;
2. изучава, събира, придобива, съхранява
и документира културни ценности;
3. извършва идентификация на културни
ценности самостоятелно или съвместно с други
научни или културни организации и висши
училища, включително при придобиване на
вещ, която може да се определи като културна
ценност по реда на чл. 97, ал. 1 от Закона за
културното наследство;
4. извършва научноизследователска дейност,
подчинена на основната му дейност, организира и провежда научни прояви (конференции,
работни срещи и дискусии);
5. оказва методическа помощ на общинските, частните музеи и музеите със смесено
участие по ред, определен с наредба на министъра на културата;
6. издава научни, научнопопулярни и рек
ламни материали;
7. извършва правни сделки с културни
ценности при условията и по реда на Закона
за културното наследство само от обменния
си фонд след разрешение на министъра на
културата;
8. участва на търгове с движими културни
ценности след получено разрешение от министъра на културата и след като представи
списък на културните ценности, които ще се
предлагат;
9. организира постоянни и временни експозиции, като дава ясна информаци я за
представените движими културни ценности
чрез означаването им, надписи, издаване на
пътеводители и каталози за експозициите и
други информационни материали;
10. организира или участва във временни
експозиции – изложби в чужбина на движими културни ценности, или изнася такива в
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чужбина с цел консервация и реставрация
при условията на глава шеста, раздел VI от
Закона за културното наследство;
11. предоставя движими културни ценности, съхранявани в неговите фондове, за
участие във временни експозиции в страната
и в чужбина по нареждане на министъра на
културата;
12. осъществява дейности във връзка с
изработване на копията, реплики и предмети
с търговско предназначение при условията и
по реда на Закона за културното наследство;
13. извършва дейности по консервация
и реставрация на културни ценности чрез
лица или под непосредственото ръководство
на лица, вписани в регистъра по чл. 165 от
Закона за културното наследство;
14. подготвя и провежда образователни
програми в музея и други дейности с образователна и възпитателна цел;
15. осигурява правна и физическа защита
на съхраняваните във фондовете му движими
културни ценности;
16. осъществява дейности по дигитализация на основния и обменния фонд на музея;
17. предоставя информация на Министерството на културата във връзка с регистрите
по Закона за културното наследство;
18. взаимодейства с органите на Министерството на вътрешните работи и прокуратурата
при наличие на данни за незаконно придобиване на вещи – обект на идентификация,
или в други случаи.
(3) Музеят може да извършва и дру га
стопанска дейност, свързана с основната му
дейност.
Чл. 8. (1) Музеят формира основен, обменен, научноспомагателен фонд и научен архив,
които включват:
1. за основния фонд – придобитите от музея
и предоставените му за безвъзмездно ползване
движими културни ценности с изключително
голямо научно и културно значение – национално богатство, както и тези, които съответстват на неговия тематичен обхват;
2. за обменния фонд – движими културни
ценности, които не съответстват на тематичния
му обхват, както и многократно повтарящите
се културни ценности от основния му фонд;
3. за научноспомагателния фонд – предмети
и други материали от значение за изследователската, експозиционната и образователната
дейност на музея;
4. за научния архив:
а) документите по издирването, идентифицирането, изследването, съхраняването,
консервацията, реставрацията, движението
и представянето на движимите култ у рни
ценности;
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б) отчетните документи за движимите
културни ценности, съхранявани от тях постоянно или временно: документи за произход,
за постъпване или придобиване от музея, оценителни протоколи, инвентарни книги и др.;
в) документите за извършените от тях теренни археологически проучвания;
г) научната и справочната документация:
научни паспорти и картотеки.
(2) Научният архив се съхранява безсрочно
в музея.
Чл. 9. (1) Движими културни ценности,
инвентирани във фонда на музея, подлежат
на инвентаризация по реда на Наредба № Н-6
от 2009 г. за формиране и управление на музейните фондове (ДВ, бр. 2 от 2010 г.).
(2) Отписване на движими културни ценности от музейните фондове се извършва
съгласно чл. 32 от Наредба № Н-6 от 2009 г.
за формиране и управление на музейните
фондове.
Раздел ІІ
Устройство и управление на музея
Чл. 10. (1) Структурата на музея се определя в зависимост от тематичния му обхват
и формираните фондове и включва специализирани отдели и администрация.
(2) Специализирани отдели са:
1. „Фондове“;
2. „Научноизследователска и експозиционна дейност“.
(3) Администрацията се състои от:
1. отдел „Стопански“;
2. отдел „Финансово-счетоводен“;
3. отдел „Връзки с обществеността и рек
лама“.
(4) Към музея функционират научна библиотека и фотолаборатория.
Чл. 11. (1) Музеят се ръководи от директор.
(2) Правоотношенията на директора на
музея с министъра на културата възникват
въз основа на конкурс за срок 5 години.
(3) Конкурсът за длъжността „директор“
се провежда след представяне на концепция
за развитието на музея по реда, предвиден
в Наредба № Н-4 от 2007 г. за провеждане
на конкурсите за директори на държавните
културни институти (ДВ, бр. 50 от 2007 г.).
Чл. 12. (1) Директорът организира, координира и контролира цялостната дейност на
музея, като:
1. представлява института пред всички
държавни органи, физически и юридически
лица в страната и в чужбина;
2. прилага системата на делегирания бюджет, която му дава право:
а) да се разпорежда самостоятелно със
средствата на института;
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б) да извършва компенсирани промени на
утвърдените с бюджета му приходи и разходи,
като уведомява за това Министерството на
културата;
в) да определя числеността на персонала
и възнагражденията на служителите и работниците при спазване на нормите, определени
в съответните нормативни актове;
3. утвърждава структурата и числеността
на персонала в музея и изпраща за сведение
в Министерството на културата утвърдено
длъжностно и поименно щатно разписание,
както и актуализация при всяка промяна;
4. осъществява връзка и координация на
културния институт с други държавни органи
и културни институти;
5. със заповед определя материалноотговорните лица и размера на тяхната отговорност за опазване, съхранение и отчитане на
фондовете на музея;
6. сключва, изменя и прекратява трудовите
договори на служителите и обслужващия персонал, определя размера на индивидуалното
трудово възнаграждение и другите материални
стимули в съответствие с наличните средства
и нормативни изисквания;
7. утвърждава правилник за вътрешния
трудов ред и вътрешни правила за работната
заплата, изготвя длъжностни характеристики
на всички служители;
8. осъществява други правомощия, регламентирани в Закона за културното наследство
и други нормативни актове.
(2) Директорът е разпоредител с бюджета
на музея.
(3) Директорът спазва изискванията, заложени в утвърдените от министъра на културата Правила за прилагане на системата
на делегиран бюджет в държавни културни
институти в областта на културното наследство и библиотечното дело.
Чл. 13. (1) Към музея функционират:
1. Фондова комисия – извършва подбор на
културните ценности и отнасянето им към
съответните фондове и сбирки;
2. Експертно-оценителна комисия за определяне размера на възнагражденията на
лицата, предали вещи по реда на чл. 93 от
Закона за културното наследство.
(2) Съставът и задачите на комисиите по
ал. 1 се определят със заповед на директора.
Чл. 14. (1) Към музея функционират като
съвещателни органи:
1. Дирекционен съвет, който включва ръководители на отдели и звена в музея;
2. Музеен съвет – подпомага директора
при решаване на проблеми и перспективи за
развитието на музея, финансовото му състояние и популяризаторската дейност.
(2) Съставите на съвещателните органи се
определят със заповед на директора.
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Раздел ІІІ
Финансиране на музея
Чл. 15. Музеят се финансира със средства
от държавния бюджет, като прилага системата на делегирания бюджет. Средствата от
държавния бюджет се определят на база на
стандарти за финансиране, одобрени от Министерския съвет, и включват:
1. субсидия, определена на базата на стандарти за финансиране, одобрени от Министерския съвет;
2. допълващи стандарти;
3. установеното в края на предходната
година превишение на постъпленията над
плащанията на музея;
4. реализираните собствени приходи на
музея;
5. средствата по други програми и проекти,
бенефициент по които е музеят;
6. средствата за реализиране на творчески
програми и проекти, финансирани от Министерство на културата на конкурсен принцип;
7. средствата, предоставени от общини по
сключени договори.
Раздел ІV
Организация на работата в музея
Чл. 16. (1) Музеят осигурява дни и часове за
посещение, съобразени със свободното време
на различните видове и категории посетители,
и ги обявява на касата, на информационни
табели на връх Шипка и на интернет страницата си.
(2) Музеят осигурява подходящи условия
за достъп до музейните експозиции на хора
с увреждания.
Чл. 17. (1) За индивидуално или групово
посещение на музейна експозиция се заплащат
входни билети.
(2) Цените на входните билети са определени със заповед на директора съгласувано
с Министерството на културата.
(3) Безплатен вход за посещение на експозиция се определя със заповед на директора
на музея.
(4) Деца, учащи се и хора с увреждания
заплащат намалени цени или се освобождават от заплащане на входен билет съгласно
заповедта по ал. 2.
Чл. 18. (1) Работното време на служителите
в музея се определя със заповед на директора.
(2) Работното време на служителите на
експозициите на музея се определя със заповед на директора.
Чл. 19. (1) За образцово изпълнение на
сл у жебни т е си за д ъ л жени я сл у ж и т ели т е
могат да бъдат награждавани от директора с
парични или предметни награди. Стойността
на паричната или предметната награда не
може да надвишава размера на основната
заплата на служителя.
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(2) Средствата по ал. 1 са в рамките на
утвърдените средства за персонал за съответната година.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Този правилник се
издава на основание чл. 29, ал. 1, т. 1 от Закона за културното наследство.
Министър:
Вежди Рашидов
2378

ПРАВИЛНИК

за устройството и дейността на Национален
исторически музей – София
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Този правилник урежда устройството и дейността на Национален исторически
музей – София, наричан в този правилник
„музеят“.
Чл. 2. (1) Музеят е държавен, културен
и научен институт, който изпълнява общонационални и представителни функции по
създаване, трайно опазване и разпространение
на културните ценности и музейното дело на
територията на Република България.
(2) Музеят участва в държавната политика
по опазване на културното наследство във
взаимодействие със съответните компетентни
държавни и общински органи, Светия синод
на Българската православна църква, със съдействието на неправителствени организации
и гражданското общество.
Чл. 3. Музеят е юридическо лице на делегиран бюджет, второстепенен разпоредител с
бюджет към министъра на културата.
Чл. 4. Музеят e с официално наименование,
печат, седалище и адрес: София, ул. Витошко
лале 16, създаден с Разпореждане № 90 от
5 май 1973 г. на Министерския съвет (ДВ,
бр. 41 от 1973 г.).
Чл. 5. По тематичен обхват музеят е общ.
Чл. 6. Ръководството на музея се осъществява:
1. административно-организационно – от
министъра на културата;
2. методически – от Министерството на
културата;
3. научно – от специализираните научни
институти към БАН.
Г л а в а

в т о р а

УСТРОЙСТВО И ДЕЙНОСТИ НА МУЗЕЯ
Раздел І
Основни дейности на музея
Чл. 7. (1) Основните дейности на музея
са опазването и представянето на движими
и недвижими културни ценности.
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(2) За осъществяване на своите основни
дейности музеят осъществява следните функции и задачи:
1. издирва движимите културни ценности
чрез получаване и документиране на информация от различни източници, включително
и теренни проучвания;
2. изучава, събира, придобива, съхранява
и документира културни ценности;
3. извършва идентификация на културни
ценности самостоятелно или съвместно с други
научни или културни организации и висши
училища, включително при придобиване на
вещ, която може да се определи като културна
ценност по реда на чл. 96, ал. 3 от Закона за
културното наследство;
4. извършва научноизследователска дейност,
подчинена на основната му дейност, организира и провежда научни прояви (конференции,
работни срещи и дискусии);
5. оказва методическа помощ на общинските, частните музеи и музеите със смесено
участие по ред, определен с наредба на министъра на културата;
6. издава научни, научнопопулярни и рек
ламни материали;
7. публикува резултатите от идентификацията на културни ценности – собственост
на физически или юридически лица, след
получаване на писмено съгласие на собствениците им;
8. извършва правни сделки с културни
ценности при условията и по реда на Закона
за културното наследство само от обменния
си фонд след разрешение на министъра на
културата;
9. участва на търгове с движими културни
ценности след получено разрешение от министъра на културата и след като представи
списък на културните ценности, които ще се
предлагат;
10. организира постоянни и временни
експозиции, като дава ясна информация за
представените движими културни ценности
чрез означаването им, надписи, издаване на
пътеводители и каталози за експозициите и
други информационни материали;
11. организира или участва във временни
експозиции – изложби в чужбина на движими културни ценности, или изнася такива в
чужбина с цел консервация и реставрация
при условията на глава шеста, раздел VI от
Закона за културното наследство;
12. предоставя движими културни ценности,
съхранявани в неговите фондове за участие във
временни експозиции в страната и в чужбина
по нареждане на министъра на културата;
13. осъществява дейности във връзка с
изработване на копията, реплики и предмети
с търговско предназначение при условията и
по реда на Закона за културното наследство;
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14. извършва дейности по консервация
и реставрация на културни ценности чрез
лица или под непосредственото ръководство
на лица, вписани в регистъра по чл. 165 от
Закона за културното наследство;
15. подготвя и провежда образователни
програми в музея и други дейности с образователна и възпитателна цел;
16. осигурява правна и физическа защита
на съхраняваните във фондовете му движими
културни ценности;
17. осъществява дейности по дигитализация
на основния и обменния фонд на музея;
18. предоставя информация на Министерството на културата във връзка с регистрите
по Закона за културното наследство;
19. взаимодейства с органите на Министерството на вътрешните работи и прокуратурата
при наличие на данни за незаконно придобиване на вещи – обект на идентификация,
или в други случаи.
(3) Музеят може да извършва и дру га
стопанска дейност, свързана с основната му
дейност.
Чл. 8. (1) Музеят формира основен, обменен, научноспомагателен фонд и научен архив,
които включват:
1. за основния фонд – придобитите от музея
и предоставените му за безвъзмездно ползване
движими културни ценности с изключително
голямо научно и културно значение – национално богатство, както и тези, които съответстват на неговия тематичен обхват;
2. за обменния фонд – движими културни
ценности, които не съответстват на тематичния
му обхват, както и многократно повтарящите
се културни ценности от основния му фонд;
3. за научноспомагателния фонд – предмети
и други материали от значение за изследователската, експозиционната и образователната
дейност на музея;
4. за научния архив:
а) документите по издирването, идентифицирането, изследването, съхраняването,
консервацията, реставрацията, движението
и представянето на движимите култ у рни
ценности;
б) отчетните документи за движимите
културни ценности, съхранявани от тях постоянно или временно: документи за произход,
за постъпване или придобиване от музея, оценителни протоколи, инвентарни книги и др.;
в) документите за извършените от тях теренни археологически проучвания;
г) научната и справочната документация:
научни паспорти и картотеки.
(2) Научният архив се съхранява безсрочно
в музея.
Чл. 9. (1) Движими културни ценности,
инвентирани във фонда на музея, подлежат
на инвентаризация по реда на Наредба № Н-6
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от 2009 г. за формиране и управление на музейните фондове (ДВ, бр. 2 от 2010 г.).
(2) Отписване на движими културни ценности от музейните фондове се извършва
съгласно чл. 32 от Наредба № Н-6 от 2009 г.
за формиране и управление на музейните
фондове.
Раздел ІІ
Устройство и управление на музея
Чл. 10. (1) Структурата на музея се определя в зависимост от тематичния му обхват
и формираните фондове и включва специализирани отдели и администрация.
(2) Специализирани отдели са:
1. „Археология“;
2. „История“;
3. „Изкуствознание, етнография и интердисциплинарни изследвания“;
4. „Фондове“.
(3) Администрацията се състои от:
1. отдел „Пространствено-художествено
оформление и техническо обслужване“;
2. отдел „Връзки с обществеността“;
3. отдел „Финансово-счетоводен и административно обслужване“.
(4) Към музея функционира Централна
лаборатория за консервация и реставрация
(ЦЛКР).
Чл. 11. Музеят има следните филиали:
1. Национален музей „Боянска църква“,
недвижима културна ценност от световно
значение, с уникални стенописи от 1259 г.
под защитата на ЮНЕСКО, със седалище и
адрес: София, ул. Боянско езеро 3;
2. Музей „Земенски манастир“, бивш филиал на Национален музей „Боянска църква“,
недвижима културна ценност с национално
значение, с уникални стенописи от ХІ – ХІІ
в. и средата на ХІV в., със седалище и адрес:
гр. Земен, ул. Манастирска 2;
3. Музей „Параход „Радецки“ – точно копие
на легендарния за българската история параход, с дейности по събиране, придобиване,
съхраняване, документиране и представяне
на културни ценности, свързани с подвига на
Христо Ботев и неговите четници, със седалище и адрес: гр. Козлодуй, ул. Христо Ботев 2;
4. Църква „Св. св. Теодор Тирон и Теодор
Стратилат“, недвижима културна ценност с
национално значение, построена през 1614 г.
и зографисана от майстори на Дебърската
школа, със седалище и адрес: с. Добърско,
община Разлог.
Чл. 12. (1) Музеят се ръководи от директор.
(2) Правоотношенията на директора на
музея с министъра на културата възникват
въз основа на конкурс за срок 5 години.
(3) Конкурсът за длъжността „директор“
се провежда след представяне на концепция
за развитието на музея по реда, предвиден
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в Наредба № Н-4 от 2007 г. за провеждане
на конкурсите за директори на държавните
културни институти (ДВ, бр. 50 от 2007 г.).
Чл. 13. (1) Директорът организира, координира и контролира цялостната дейност на
музея, като:
1. представлява института пред всички
държавни органи, физически и юридически
лица в страната и в чужбина;
2. прилага системата на делегирания бюджет, която му дава право:
а) да се разпорежда самостоятелно със
средствата на института;
б) да извършва компенсирани промени на
утвърдените с бюджета му приходи и разходи,
като уведомява за това Министерството на
културата;
в) да определя числеността на персонала
и възнагражденията на служителите и работниците при спазване на нормите, определени
в съответните нормативни актове;
3. утвърждава структурата и числеността
на персонала в музея и изпраща за сведение
в Министерството на културата утвърдено
длъжностно и поименно щатно разписание,
както и актуализация при всяка промяна;
4. осъществява връзка и координация на
културния институт с други държавни органи
и културни институти;
5. със заповед определя материалноотговорните лица и размера на тяхната отговорност за опазване, съхранение и отчитане на
фондовете на музея;
6. сключва, изменя и прекратява трудовите
договори на служителите и обслужващия персонал, определя размера на индивидуалното
трудово възнаграждение и другите материални
стимули в съответствие с наличните средства
и нормативни изисквания;
7. утвърждава правилник за вътрешния
трудов ред и вътрешни правила за работната
заплата, изготвя длъжностни характеристики
на всички служители;
8. осъществява други правомощия, регламентирани в Закона за културното наследство
и други нормативни актове.
(2) Директорът е разпоредител с бюджета
на музея.
(3) Директорът спазва изискванията, заложени в утвърдените от министъра на културата Правила за прилагане на системата
на делегиран бюджет в държавни културни
институти в областта на културното наследство и библиотечното дело.
Чл. 14. (1) При осъществяване на своите
правомощия директорът се подпомага от
заместник-директор по научната дейност и
заместник-директор по административностопанската част.
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(2) Правомощията на директора на музея
в негово отсъствие се осъществяват от заместник-директора, определен със заповед
на директора.
Чл. 15. (1) Към музея функционират:
1. Комисия по идентификация и регистрация на културни ценности и определяне
възнагражденията и стойността на движимите
културни ценности, предоставени на музея;
2. Фондова комисия – извършва подбор на
културните ценности и отнасянето им към
съответните фондове и сбирки; в състава на
комисията влизат директорът и уредниците;
3. Консервационно-реставрационен съвет – съблюдава трайното опазване на културните ценности от музейния фонд и подпомага дългосрочните планове на Централната
лаборатория за консервация и реставрация;
в състава му се включват реставратори от
ЦЛКР и утвърдени специалисти от страната
в областта на консервацията и реставрацията;
4. Научноизследователска група – включва специалистите от музея с научни степени – главни асистенти, доценти и професори.
(2) Съставът и задачите на комисиите по
ал. 1 се определят със заповед на директора.
Чл. 16. (1) Към музея функционират като
съвещателни органи:
1. директорски съвет – подпомага директора в неговите административно-организационни функции и включва заместник-директорите
на музея, началниците на отдели, главния
счетоводител и специалисти от музея;
2. редакционно-издателска колегия – изработва годишните издателски планове на музея.
(2) Съставите на съвещателните органи по
ал. 1 се определят със заповед на директора.
Раздел ІІІ
Финансиране на музея
Чл. 17. Музеят се финансира със средства
от държавния бюджет, като прилага системата на делегирания бюджет. Средствата от
държавния бюджет се определят на база на
стандарти за финансиране, одобрени от Министерския съвет, и включват:
1. субсидия, определена на базата на стандарти за финансиране, одобрени от Министерския съвет;
2. допълващи стандарти;
3. установеното в края на предходната
година превишение на постъпленията над
плащанията на музея;
4. реализираните собствени приходи на
музея;
5. средствата по други програми и проекти,
бенефициент по които е музеят;
6. средствата за реализиране на творчески
програми и проекти, финансирани от Министерството на културата на конкурсен принцип;
7. средствата, предоставени от общини по
сключени договори.
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Раздел ІV
Организация на работата в музея
Чл. 18. (1) Музеят осигуряват дни и часове за посещение, съобразени със свободното
време на различните видове и категории
посетители, и ги обявява на входа на музея
и на интернет страницата си.
(2) Музеят осигурява подходящи условия
за достъп до музейните експозиции на хора
с увреждания.
Чл. 19. (1) За индивидуално или групово
посещение на музейна експозиция се заплащат
входни билети.
(2) Цените на входните билети са определени със заповед на директора съгласувано
с Министерството на културата.
(3) Безплатен вход за посещение на експозиция се определя със заповед на директора
на музея.
(4) Деца, учащи се и хора с увреждания
заплащат намалени цени или се освобождават от заплащане на входен билет съгласно
заповедта по ал. 2.
Чл. 20. (1) Работното време на служителите
в музея се определя със заповед на директора.
(2) Работното време на служителите на
експозициите на музея се определя със заповед на директора.
Чл. 21. (1) За образцово изпълнение на
сл у жебни т е си за д ъ л жен и я сл у ж и т ел и т е
могат да бъдат награждавани от директора с
парични или предметни награди. Стойността
на паричната или предметната награда не
може да надвишава размера на основната
заплата на служителя.
(2) Средствата по ал. 1 са в рамките на
утвърдените средства за персонал за съответната година.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Този правилник се
издава на основание чл. 29, ал. 1, т. 1 от Закона за културното наследство.
Министър:
Вежди Рашидов
2379
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„Раздел ІV
Ред за прилагане на допълнително извънредно
подпомагане
Чл. 15. Производителите на краве мляко
и земеделските стопани, които са подали
заявление по чл. 11, ал. 1, получават допълнително извънредно подпомагане по схемите
по чл. 2 за количествата по чл. 8, ал. 2, т. 3 и
за животните по чл. 9, ал. 2, т. 3, 4 и 5.
Чл. 16. (1) Министърът на земеделието
и храните определя със заповед размера на
плащането по допълнителното извънредно
подпомагане по чл. 15 за килограм краве
мляко и за едно допустимо за подпомагане
животно по всяка от схемите по чл. 2.
(2) Заповедта по ал. 1 се публикува на
интернет страницата на Министерството на
земеделието и храните и на Държавен фонд
„Земеделие“.
(3) Размерът на подпомагането по чл. 15
за всеки отделен кандидат за подпомагане се
изчислява съгласно чл. 12, ал. 3.
Чл. 17. Държавен фонд „Земеделие“ изплаща на производителите на краве мляко и на
земеделските стопани по чл. 15 допълнителното извънредно подпомагане по банков път,
за което писмено ги уведомява.
Чл. 18. В срок до 30 април 2016 г. Държавен фонд „Земеделие“ изготвя и представя на
министъра на земеделието и храните доклад
за изплатеното допълнително извънредно
подпомагане по чл. 15. Докладът съдържа:
1. общия размер на изплатената сума и
общия брой на лицата, получили подпомагане;
2. размерите на изплатените суми по всяка
от схемите по чл. 2 и броя на лицата, получили подпомагане по нея;
3. типа на получателите на подпомагането.“
Заключителна разпоредба
§ 3. Тази наредба влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Десислава Танева
2432

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА

Наредба за допълнение на Наредба № 21 от
2015 г. за условията и реда за предоставяне
на извънредно подпомагане на производите
лите на животински продукти, засегнати от
кризата в сектора (ДВ, бр. 89 от 2015 г.)

НАРЕДБА № Н-8
от 23 март 2016 г.

§ 1. В чл. 1 накрая се добавя „както и редът
за предоставяне на допълнително извънредно
подпомагане“.
§ 2. Създава се „Раздел ІV. Ред за прилагане
на допълнително извънредно подпомагане“ с
чл. 15 – 18:

за подбор на военнослужещи за назначаване
на длъжности в Службата на военния ата
ше към задграничните представителства на
Република България
Чл. 1. С тази наредба се урежда редът
за подбор на военнослужещи от Министерството на отбраната, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и

С Т Р.

116

ДЪРЖАВЕН

от Българската армия за назначаване на
длъжности в Службата на военния аташе
к ъм за д г ра н и ч н и т е п редс та ви т елс т ва на
Република България.
Чл. 2. Подборът за назначаване на длъжности по чл. 1 се осъществява от комисията
по чл. 58 от Закона за военното разузнаване.
Чл. 3. (1) Службата на военния аташе може
да включва в състава си: аташе по отбраната,
военни аташета по видовете въоръжени сили,
помощник-аташе по отбраната/помощник
военни аташета и технически сътрудници
(секретари и преводачи).
(2) За аташета по отбраната могат да се
определят военнослужещи с военно звание
„подполковник“/„капитан II ранг“, „полков
ник“/„капитан I ранг“ или с висши офицерски звания; за военни аташета по видовете
въоръжени сили и помощник-аташе по отбраната/помощник военни аташета – военнослужещи със старши офицерски звания; за
технически сътрудници – военнослужещи с
младши офицерски звания, с военно звание
„офицерски кандидат 1-ви (2-ри) клас“ или
от сержантския (старшинския) състав.
(3) На длъжността „Аташе по отбраната“, изискваща по длъжностно разписание
звание „подполковник“/„капитан II ранг“,
„полковник“/„капитан I ранг“, могат да бъдат
назначавани и офицери с висше офицерско
звание.
Чл. 4. В зависимост от изискванията за
заемане на длъжностите подборът може да
бъде:
1. общ – за военнослужещи от Министерството на отбраната, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и от
Българската армия;
2. вътрешен – за военнослужещи от служба
„Военна информация“.
Чл. 5. Процедурата по общия подбор по
чл. 4, т. 1 включва следните етапи:
1. обявяване на вакантни длъжности в
службите на военния аташе;
2. кандидатстване и допускане до участие
в подбор;
3. оценка на качествата на кандидатите
по документи и събеседване;
4. класиране.
Чл. 6. (1) В срок до 6 месеца преди овакантяване или разкриване на длъжности в
службите на военния аташе, назначаването
на които ще се извършва при условията на
общ подбор, директорът на служба „Военна
информация“ предоставя на структурата за
управление на човешките ресурси на Министерството на отбраната информация за
тези длъжности, както и изискванията за
заемането им.
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(2) Въз основа на получената информация
по ал. 1 министърът на отбраната обявява
със заповед провеждането на общ подбор.
В заповедта се определят:
1. наименованието на длъжността;
2. изискванията за заемане на длъжността:
а) военното звание;
б) необходимите образование и квалификация;
в) нивото на владеене на чужд език/езици;
г) да остават не по-малко от три години
до навършването на пределна възраст за
военна служба към 31 декември в годината
на кандидатстване;
д) допълнителни изисквания, ако е необходимо;
3. срок за подаване по команден ред на
рапорти от кандидатите;
4. срок за представяне на рапортите на
кандидатите до структурата за управление
на човешките ресурси на Министерството
на отбраната;
5. срок за представяне на рапортите на
кандидатите за заемане на длъжността в
служба „Военна информация“.
(3) Кандидатите, които са заемали длъжно с т в за д г ра н и ч н и т е п р едс т а ви т е лс т ва
на Република България, в меж дународни
организац ии и ли в д ру г и меж д у народни
инициативи извън територията на страната,
се допускат до участие в подбора, ако към
датата на обявяването му са изминали не
по-малко от 2 години от освобождаване от
предишна такава длъжност.
(4) К а н д и дат и т е, кои т о д ва и повече
пъти са били командировани от министъра
на отбрана за заемане на длъжности в задграничните представителства на Република
България, в международни организации или
в други международни инициативи извън
територията на страната, не се допускат до
участие в подбора.
(5) При липса на кандидати, отговарящи
на условията по чл. 71з, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България
(ППЗОВСРБ), приет с ПМС № 46 от 2010 г.,
(обн., ДВ, бр. 25 от 2010 г.; посл. изм., бр. 40
от 2015 г.), по решение на комисията по чл. 2
се допускат кандидати, които не отговарят
само на едно от изискванията по ал. 3 или 4.
Чл. 7. (1) Кандидатите подават рапорти
по команден ред. Към рапорта кандидатите
прилагат следните документи:
1. кадрова справка;
2. копия от дипломи за завършено образование и сертификати за притежавана
квалификация, заверени от органа за управ
ление на човешките ресурси;
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3. копи я от разрешени я за дост ъп до
класифицирана информация – национални
и международни;
4. копия на удостоверения за владеене
на чужд език/езици съгласно стандарта на
НАТО STANAG 6001, заверени от органа за
управление на човешките ресурси;
5. медицинско свидетелство за работа в
чужбина с лекарско заключение: „Може да
отиде на работа в чужбина“;
6. копие на свидетелство за управление
на моторно превозно средство.
(2) След изтичането на срока по чл. 6,
ал. 2, т. 5 рапортите на кандидатите заедно с
придружаващите ги документи се предоставят
от структурата за управление на човешките
ресурси на Министерството на отбраната за
разглеждане от комисията по чл. 2.
(3) Подборът се осъществява от комисията
по чл. 2 на два етапа:
1. първи етап – допускане до участие;
2. втори етап – провеждане на подбора.
(4) Недопуснатите до участие в подбора
кандидати се уведомяват чрез структурата
за у правление на човешк и те ресу рси на
Министерството на отбраната.
(5) Комисията по чл. 2 провежда подбора
по ред, определен със заповед на директора
на служба „Военна информация“.
(6) След приключване на работата комисията по чл. 2 изготвя протокол за класиране
на кандидатите. Протоколът от заседанието
се подписва от комисията и се предлага на
директора на служба „Военна информация“
за утвърждаване.
(7) К ласираните на първо място за обявените длъжности се изпращат на изследване
за определяне на психологическата им съвместимост с направлението на дейност от
специализирания орган на служба „Военна
информация“. А ко някой от к ласиралите
се на първо м ясто е с относителен или
отрицателен резултат от психологическото
изследване, на психологически тест се изпраща следващият класиран.
(8) Успешно преминалите психологическото изследване кандидати след съгласуване
с началника на отбраната се предлагат от
директора на служба „Военна информация“
на министъра на отбраната за утвърждаване.
(9) Утвърдените от министъра на отбраната
военнослужещи за назначаване на длъжности
в службата на военния аташе се вземат в
разпореждане по специален щат на министъра на отбраната и се дават на работа и
доволствие в служба „Военна информация“
за подготовка.
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Чл. 8. (1) Вътрешният подбор по чл. 4,
т. 2 се провежда по ред, определен с акт на
директора на служба „Военна информация“.
(2) К ласираните на първо място кандидати в резултат на вътрешния подбор се
предлагат от директора на служба „Военна
информация“ на министъра на отбраната за
утвърждаване.
Чл. 9. Подготовката по чл. 7, ал. 9 се
извършва в служба „Военна информация“
с обща продължителност до шест месеца.
Чл. 10. До приключване на подготовката
структурата по човешките ресурси на служба
„Военна информация“ чрез структурите, отговарящи за международното сътрудничество
и протокола в Министерството на отбраната,
извършва необходимите действия за получаване на съгласие (агреман) от приемащата
държава и отговаря за издаването на паспорти
и визи на служителя и придружаващите го
членове на семейството му.
Ч л. 11. (1) М и н ис т ър ът на о т бра ната
след съгласуване с министъра на външните работи издава заповед за дългосрочно
командироване на утвърдените кандидати
при условията и по реда на Наредбата за
командировъчните средства при задграничен
мандат, приета с Постановление № 188 на
Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ,
бр. 70 от 2008 г.; изм., бр. 101 от 2008 г.,
бр. 57 и 98 от 2009 г., бр. 40 от 2010 г., бр. 2
и 104 от 2011 г., бр. 103 от 2012 г., бр. 2 и
108 от 2014 г. и бр. 1 от 2016 г.), с която
се определят длъжността на служителя за
времето на дългосрочното му командироване, размерът на командировъчните пари
във ва л у та, срокът на коман дироването,
начинът на път уване и други условия за
командироването.
(2) Командироването е за срок три години
с възможност за еднократно удължаване на
срока на командироването до една година,
доколкото не е предвидено друго в закон,
международен договор или в изискванията
на приемащата организация за заемане на
съответната длъжност.
Ч л. 12. С лед п ри к л юч ва не на кома ндироването със заповед на минист ъра на
отбраната военнослу жещите от слу жбата
н а в о е н н и я ат а ш е с е о с в о б ож д а в ат о т
заема ната д л ъж нос т и се назнача ват на
длъж ност от списъка по чл. 32, т. 2, бу к ва
„б“ ППЗОВСРБ.
Заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата се издава на основание
чл. 71a, ал. 3 от Правилника за прилагане
на Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България, приет с Постановле-

С Т Р.

118

ДЪРЖАВЕН

ние № 46 на Министерския съвет от 2010 г.
(обн., ДВ, бр. 25 от 2010 г.; изм., бр. 63 от
2010 г., бр. 53, 63 и 68 от 2011 г., бр. 36, 54,
92 и 99 от 2012 г., бр. 48 от 2013 г., бр. 37
и 77 от 2014 г., бр. 40 от 2015 г.), и отменя
Наредба № Н-13 от 8.10.2012 г. за подбор
на военнослужещи и цивилни служители
за назначаване на длъжности в Службата
на военния аташе към дипломатическите
представителства на Република България,
издадена от министъра на отбраната (обн.,
ДВ, бр. 80 от 2012 г.; доп., бр. 48 от 2014 г.).
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Димитър Кюмюрджиев
2491
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МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
Наредба за изменение на Наредба № 2 от
2015 г. за вписването, квалификацията и
възнагра ж денията на вещите лица (ДВ,
бр. 50 от 2015 г.)
Параграф единствен. В чл. 21 ал. 2 се
изменя така:
„(2) При явяване на вещото лице пред
съда за изслушване по изготвена в досъдебната фаза на наказателния процес експертиза
освен посочените в чл. 20, ал. 2 разноски
се заплаща възнагра ж дение не по-малко
от 20 лв.“
Министър:
Екатерина Захариева
2556
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-8
от 25 март 2016 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП във връзка
с чл. 18, ал. 2, т. 1 ППЗНП и чл. 17 от Наредба
№ 7 от 25.06.2001 г. за откриване, преобразуване,
промени и закриване на частни детски градини и
училища разрешавам на Женя Петрова Енчева и
Соня Благоева Петрова да открият Частна детска
градина „Вълшебство“ – София.
1. Възпитанието и обучението в детската градина се организират и провеждат по утвърдена
програма в съответствие с държавното образователно изискване за предучилищно възпитание
и подготовка.
2. Детската градина има право да издава
удостоверение за завършена подготвителна група.
3. Официалният адрес на Частна детска градина „Вълшебство“ – София, е: гр. София, район
„Витоша“, кв. Бояна, ул. Брезите 16.
4. Обучението се провежда на адрес: гр. София, район „Витоша“, кв. Бояна, ул. Брезите 16.
5. Детската градина се управлява и представлява от Женя Петрова Енчева.
Министър:
М. Кунева
2449
ЗАПОВЕД № РД-14-9
от 25 март 2016 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП във връзка с
чл. 18, ал. 2, т. 1 ППЗНП и чл. 17 от Наредба № 7 от
25.06.2001 г. за откриване, преобразуване, промени
и закриване на частни детски градини и училища
и заявление с вх. № 1321-793 от 20.11.2015 г. в
МОН разрешавам на „Димова“ – ЕООД, представлявано от Севдалина Николова Димова, със
седалище и адрес на управление Търговище, ул.
Г. С. Раковски 31, да открие Частна целодневна
детска градина „Монтесори“ – Търговище.
1. Възпитанието и обучението в детската градина се организират и провеждат по утвърдена
програма в съответствие с държавното образователно изискване за предучилищно възпитание
и подготовка.
2. Детската градина има право да издава
удостоверение за завършена подготвителна група.
3. Официалният адрес на Частна детска градина „Монтесори“ – Търговище, е: Търговище,
ул. Васил Левски 5.
4. Обучението се провежда на адрес: Търговище, ул. Васил Левски 5.
5. Детската градина се управлява и представлява от Севдалина Николова Димова.
Министър:
М. Кунева
2450

ЗАПОВЕД № РД-14-10
от 25 март 2016 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП във връзка
с чл. 18, ал. 2, т. 1 ППЗНП и чл. 17 от Наредба
№ 7 от 25.06.2001 г. за откриване, преобразуване, промени и закриване на частни детски
градини и училища разрешавам на „Дани Партнърс“ – ЕООД, представлявано от Марин Милев
Маринов, ЕИК 202029757, със седалище и адрес
на управление София, ж.к. Красно село, ул. 656
№ 8, да открие Частно основно училище „Томас
Едисън“ – София.
1. Училището има право да организира и
провежда обучение в дневна форма по утвърден
учебен план за начален етап на основната степен
на образование и учебен план за прогимназиална
степен на основно образование.
2. Училището има право да издава удостоверение за завършен клас и свидетелство за завършено
основно образование.
3. Официалният адрес на Частно основно училище „Томас Едисън“ – София, е: София, район
„Витоша“, бул. Никола Петков 73.
4. Обучението се провежда на адрес: София,
район „Витоша“, бул. Никола Петков 73.
5. Училището се управлява и представлява от
Даниела Маринова Найденова.
Министър:
М. Кунева
2451
ЗАПОВЕД № РД-14-11
от 25 март 2016 г.
На основание чл. 11, ал. 3 и чл. 28, ал. 2, т. 1
ЗНП във връзка с чл. 20, т. 7 от Наредба № 7 от
25.06.2001 г. за откриване, преобразуване, промени
и закриване на частни детски градини и училища
и във връзка с молба от лицето, получило разрешение за откриване на Частна детска градина
„Малки орли“ – София, изменям Заповед № РД14-23 от 15.05.2015 г., както следва: Изречението
„Детската градина се управлява и представлява
от Станислава Цветанова Динкова“ се заменя с
„Детската градина се управлява и представлява
от Вяра Атанасова Богданова“.
Министър:
М. Кунева
2452
ЗАПОВЕД № РД-14-12
от 25 март 2016 г.
На основание чл. 11, ал. 3 и чл. 28, ал. 2, т. 1
ЗНП във връзка с чл. 20, т. 6 от Наредба № 7
от 25.06.2001 г. за откриване, преобразуване,
промени и закриване на частни детски градини
и училища и заявление с искане за промяна,
свързана с лицето, получило разрешение за откриване на Частно средно общообразователно
училище „Цар Симеон Велики“ – с. Иваняне,
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община Банкя, изменям Заповед № РД-14-0014 от
2.04.1999 г. (ДВ, бр. 41 от 1999 г.), изм. със Заповед
№ РД-14-65 от 9.05.2000 г. (ДВ, бр. 45 от 2000 г.),
изм. със Заповед № РД-14-212 от 27.06.2007 г. (ДВ,
бр. 59 от 2007 г.), изм. със Заповед № РД-14-131
от 25.08.2010 г. (ДВ, бр. 72 от 2010 г.), изм. със
Заповед № РД-14-158 от 26.09.2012 г. (ДВ, бр. 77
от 2012 г.), изм. със Заповед № РД-09-664 от
7.06.2013 г. (ДВ, бр. 53 от 2013 г.), изм. със Заповед
№ РД-14-12 от 7.03.2014 г. (ДВ, бр. 27 от 2014 г.),
изм. със Заповед № РД-14-64 от 27.08.2015 г. (ДВ,
бр. 70 от 2015 г.), изм. със Заповед № РД-14-67 от
10.09.2015 г. (ДВ, бр. 73 от 2015 г.), както следва:
думите: „БОК – Ровел“ – ЕООД“ се заменят с:
„Цар Симеон Велики“ – ЕООД“.
Министър:
М. Кунева
2453
ЗАПОВЕД № РД-14-14
от 25 март 2016 г.
На основание чл. 11, ал. 3 и чл. 28, ал. 2, т. 1
ЗНП във връзка с чл. 20, т. 3 от Наредба № 7 от
25.06.2001 г. за откриване, преобразуване, промени
и закриване на частни детски градини и училища и във връзка с молба от лицето, получило
разрешение за откриване на Частно основно
училище „Банкерче“ – София, изменям Заповед
№ РД-14-64 от 15.05.2012 г. (ДВ, бр. 42 от 2012 г.),
както следва: думите „София, район „Лозенец“,
ул. Димитър Хаджикоцев 44, ет. 3 на 139 ОУ
„Захарий Круша“ се заменят със „София, район
„Триадица“, ж.к. Стрелбище, ул. Нишава 107“.
Министър:
М. Кунева
2454
ЗАПОВЕД № РД-14-17
от 25 март 2016 г.
На основание чл. 11, ал. 3 и чл. 28, ал. 2, т. 1
ЗНП във връзка с чл. 20, т. 3 и 5 от Наредба № 7 от
25.06.2001 г. за откриване, преобразуване, промени
и закриване на частни детски градини и училища
и във връзка с молба от лицето, получило разрешение за откриване на Частна професионална
гимназия „Банкер“ – София, изменям Заповед
№ РД-14-77 от 15.07.1994 г., изм. със Заповед № РД14-147 от 30.12.1996 г., доп. със Заповед № РД-1405 от 5.03.1998 г., доп. със Заповед № РД-14-19 от
16.04.1999 г., изм. и доп. със Заповед № РД-14-129
от 22.07.2004 г., изм. и доп. със Заповед № РД-1415 от 7.03.2014 г., както следва:
1. След думите „Администрация и управление“
се добавя „професия код 482010 „Икономист-информатик“, специалност код 4820101 „Икономичес
ка информатика“ от професионално направление
код 482 „Използване на компютри“ – трета степен
на професионална квалификация, с прием след
завършен седми клас, дневна форма на обучение“.
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2. Думите „Район „Лозенец“, ул. Димитър
Хаджикоцев 44, ет. 3 на 139 ОУ „Захарий Круша“
се заменят със „София, район „Триадица“, ж.к.
Стрелбище, ул. Нишава 107“.
Министър:
М. Кунева
2455

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-15-27
от 30 март 2016 г.
Със Заповед № РД-02-14-2374 от 24.09.2012 г.
на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството е одобрен подробен
устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
за обект: Северна скоростна тангента от км
0+000 до км 2+250, от км 4+560 до км 14+200,50
и от км 14+820 до км 16+400 (идентичен с км
16+540) – основно трасе, извън урегулираните
територии, одобрени с Решение № 545 на Столичния общински съвет от 29.07.2009 г., Заповед
на Столичния народен съвет № РД-50-09-196 от
27.06.1989 г. и Заповед на Столичния народен съвет № РД-50-09-251 от 13.09.1989 г. на територията
на землище кв. Враждебна, Столична община.
Във връзка с промяна на инвестиционните
намерения на Агенция „Пътна инфраструктура“
(АПИ) за обект: Северна скоростна тангента от
км 0+000 до км 16+400 (идентичен с км 16+540) и
изменение в техническия проект на трасето, при
което връзката на Северна скоростна тангента
със Софийски околовръстен път ще се осъществява изцяло чрез връзките на съществуващия
пътен възел „Ботевградско шосе“, и допълнително изложени фактически мотиви, описани в
обяснителната записка към парцеларния план,
на основание чл. 129, ал. 3, т. 2, букви „б“ и „в“
във връзка с чл. 136, ал. 1, чл. 134, ал. 2 във
връзка с ал. 1, т. 2 и чл. 128, ал. 6 и 13, чл. 110,
ал. 1, т. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 19, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 – 3 от
Закона за пътищата, Рамково споразумение за
съвместно финансиране от 30.03.2010 г. между
Столична община и АПИ; заявление на АПИ с
изх. № 04-16-458 от 17.03.2016 г.; Заповед № РД02-15-21 от 2.03.2016 г. на заместник-министъра
на регионалното развитие и благоустройството
за разрешаване изработването на изменение на
подробен устройствен план – парцеларен план;
Решение по ОВОС № 6-3/2011 г. на Министерството на околната среда и водите (МОСВ); писмо
на МОСВ с изх. № ЕО-46 от 28.02.2012 г.; писмо
на МОСВ с изх. № 12-00-79 от 26.01.2012 г. за
влязло в сила Решение  по ОВОС; съгласувателни писма № ЗЗ-00-0181 от 17.06.2011 г. и № ЗЗНН-0077 от 24.02.2012 г. на Министерството на
културата; Протокол от Националния експертен
съвет по устройство на територията и регионална политика при МРРБ № УТНЕ-01-02-06 от
25.03.2016 г.; Решение на Министерския съвет
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№ 302 от 20.04.2012 г. за определяне на обекта за
национален и с национално значение и Заповед
№ РД-02-15-43 от 17.03.2015 г. на министъра на
регионалното развитие и благоустройството за
предоставяне изпълнението на функции по ЗУТ
одобрявам изменение на подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП), одобрен
със Заповед № РД-02-14-2374 от 24.09.2012 г. на
заместник-министъра на регионалното развитие
и благоустройството за отпадане на участък от
Северна скоростна тангента от км 15+100 до км
16+400 (идентичен с км 16+540), на територията
на землище кв. Враждебна, Столична община,
съгласно приетите и одобрени текстови и графични части, представляващи неразделна част
от настоящата заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ във връзка
с чл. 132, ал. 1 и 2 АПК заповедта подлежи на
обжалване от заинтересуваните лица пред Административния съд – София-град, в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството.
За министър:
Н. Нанков
2615

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ КЪМ
МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА
ЗАПОВЕД № 247
от 7 март 2016 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита на
потребителите към министъра на икономиката и
на нейната администрация и решение на комисията по т. 32 съгласно протокол № 5 от 25.02.2015 г.,
чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 87, чл. 88,
ал. 1, т. 2, чл. 71, ал. 1 и 2 от Закона за защита
на потребителите, Наредбата за условията и реда
за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда
за обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки във връзка с чл. 99
от Закона за защита на потребителите, чл. 73 от
Административнопроцесуалния кодекс и протоколи от изпитване № 47274126110148 от 2.02.2016 г.,
№ 4726412510147 от 2.02.2016 г. и № 4725412410146
от 2.02.2016 г., издадени от Изпитвателен център
„Алми тест“, София, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на следните
стоки, представляващи сериозен риск и опасност
за здравето на потребителите:
– комплект по два броя различни по цвят
еластични въжета за багаж с дължина 150 см,
завършващи на двата края с 6-сантиметрови
железни куки, в прозрачна опаковка по два броя,
завършваща с картонен етикет, приспособен за
закачване, върху който има картинки с указания
за ползване и маркировки и следните надписи:
„CUERDA EQUIPAJE, BARCODE: 6924393380355,
MADE IN CHINA, Fashion strings, 150 cm“, и
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стикер със следната информация на български
език: „Въже за багаж, материал: полиестер,
метал, артикул, произведен от безвредни материали, произход: Китай, производител: Zhejiang
jinzhu everyday items co. LTD, вносител: „ТИНА
ТРЕЙДИНГ“ – ЕООД, адрес: гр. София, бул. Македония № 30, БУЛСТАТ: BG 201360925, баркод:
50800561441200, ITEM NO: 1-15-249“;
– комплект по три броя въжета за багаж, различни по цвят, с различна дължина, а именно:
45 см, 60 см, 90 см, в прозрачна опаковка по три
броя, завършваща с картонен етикет, приспособен
за закачане, върху който има следните надписи:
„3PCS ELASTIQUES BAGAGE, PROFESSIONAL
CHOICE, MADE IN CHINA, HIM, HUI MIN,
BARCODE: 6922900135122“, и стикер със следната
информация на български език: „Въже за багаж,
материал: полиестер, метал, артикул, произведен
от безвредни материали, произход: Китай, производител: Zhejiang jinzhu everyday items co. LTD,
вносител: „ТИНА ТРЕЙДИНГ“ – ЕООД, адрес:
гр. София, бул. Македония № 30, БУЛСТАТ:
BG 201360925, баркод: 5080220144000, ITEM NO:
1-15-247“;
– еластична мрежа за багаж в прозрачна
опаковка, завършваща с картонен етикет, приспособен за закачане, върху който има картинки
с указания за ползване, маркировки и следните
надписи: „CUER DA EQUIPA JE, BA RCODE:
6924393380348, MADE IN CHINA, Fashion strings,
1РС, 25 см х 25 см“, и стикер със следната информация на български език: „Въже за багаж,
материал: полиестер, метал, артикул, произведен
от безвредни материали, произход: Китай, производител: Zhejiang jinzhu everyday items co. LTD,
вносител: „ТИНА ТРЕЙДИНГ“ – ЕООД, адрес:
гр. София, бул. Македония № 30, БУЛСТАТ:
BG 201360925, баркод: 5080165144127, ITEM NO:
1-15-251“.
Мотиви:
Съгласно протоколи № 47274126110148 от
2.02.2016 г., № 4726412510147 от 2.02.2016 г. и
№ 4725412410146 от 2.02.2016 г. от проведени изпитвания на трите вида въжета от Изпитвателен
център „Алми тест“, София, стоките не отговарят
на физико-механичните изисквания за безопасност
по стандарт BS AU 258:1995, по-конкретно по т. 2
„Сила на опън“ – при прилагане на сила не поголяма от 20 N куките се изправят, а съгласно
стандарта те трябва да издържат натоварване от
400 N за 1 минута, поради което съществува риск
от нараняване при използването им в различни
видове дейности.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповедта
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с цел да не се допусне предлагането на стоки
на пазара в несъответствие с изискванията за
безопасност, което несъответствие би могло да
доведе до риск от нараняване на потребителите
при използването им в различни видове дейности.
4. Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез
КЗП пред съда в тридневен срок от съобщаването му, независимо дали настоящата заповед е
оспорена.
5. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател:
Д. Маргаритов
2460

ОБЩИНА АКСАКОВО
РЕШЕНИЕ № 8.15
от 24 март 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Кабелна линия“ от
ВЕЛ 20 kV до ПИ № 082007 по КВС на з-ще
гр. Игнатиево, община Аксаково, област Варна,
с териториален обхват поземлени имоти по КВС
на з-ще гр. Игнатиево, както следва: № 000116 и
000117 – полски пътища, собственост на Община
Аксаково.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Аксаково, пред Административния съд – Варна.
Председател:
Св. Добрева
2475

ОБЩИНА БАНСКО
РЕШЕНИЕ № 107
от 22 февруари 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, свое Решение № 597
от 28.10.2013 г. и докладна записка с вх. № ОС01-1901 от 18.01.2016 г. от кмета на община Банско Общинският съвет – гр. Банско, одобрява
„ПУП – ПЗ за гробищен парк (съществуващ и
разширение) за ПИ 000004, ПИ 001319 и част от
ПИ 001301 със смяната на предназначението на
част от ПИ 001301 от „земеделска земя“ в „гробищен парк“ и смяна на начина на трайно ползване
на ПИ 000004 от „населено място“ в „гробищен
парк“, землище на с. Филипово, община Банско,
област Благоевград“.
Председател:
Вл. Колчагов
2114
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РЕШЕНИЕ № 108
от 22 февруари 2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, свое Решение № 510 от
27.06.2013 г. и докладна записка с вх. № ОС-01-1902
от 18.01.2016 г. от кмета на община Банско Общинският съвет – гр. Банско, одобрява „ПУП – ПР
и ПЗ за УПИ I (21498.350.102, 21498.350.515 и
21498.350.608 по КК на гр. Добринище) с отреждане
„за гробищен парк“ в новообразуван кв. 78А по
плана на гр. Добринище и изменение на улична
регулация с образуване на нова улица от о.т. 239
до о.т. 239г (нова) и тупик от о.т. 262“.
Председател:
Вл. Колчагов
2115
РЕШЕНИЕ № 109
от 22 февруари 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, свое Решение № 597 от
28.10.2013 г. и докладна записка с вх. № ОС-01-1903
от 18.01.2016 г. от кмета на община Банско Общинският съвет – гр. Банско, одобрява „ПУП – ПЗ за
гробищен парк за ПИ 010199, землище с. Гостун,
община Банско, област Благоевград“.
Председател:
Вл. Колчагов
2116
РЕШЕНИЕ № 110
от 22 февруари 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, свое Решение № 597 от
28.10.2013 г. и докладна записка с вх. № ОС-01-1904
от 18.01.2016 г. от кмета на община Банско Общинският съвет – гр. Банско, одобрява „ПУП – ПЗ за
гробищен парк за ПИ 000101, землище с. Обидим,
община Банско, област Благоевград“.
Председател:
Вл. Колчагов
2117
РЕШЕНИЕ № 111
от 22 февруари 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, свое Решение № 597 от
28.10.2013 г. и докладна записка с вх. № ОС-01-1905
от 18.01.2016 г. от кмета на община Банско Общинският съвет – гр. Банско, одобрява проект за
„ПУП – ПЗ за гробищен парк (съществуващ и
разширение) за ПИ 048008, ПИ 048018 и част от
ПИ 048007 със смяна предназначението на ПИ
048018 и част от 048007 от „земеделска земя“ в
„гробищен парк“, с. Места, землище на с. Обидим,
община Банско, област Благоевград“.
Председател:
Вл. Колчагов
2118
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РЕШЕНИЕ № 112
от 22 февруари 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, свое Решение № 597 от
28.10.2013 г. и докладна записка с вх. № ОС-01-1906
от 18.01.2016 г. от кмета на община Банско Общинският съвет – гр. Банско, одобрява „ПУП – ПЗ за
гробищен парк за ПИ 005093, землище с. Кремен,
община Банско, област Благоевград“.
Председател:
Вл. Колчагов
2119
РЕШЕНИЕ № 113
от 22 февруари 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, свое Решение № 683 от
5.03.2014 г. и докладна записка с вх. № ОС-01-1921
от 3.02.2016 г. от кмета на община Банско Общинският съвет – гр. Банско, одобрява „ПУП – ПЗ
за смяна предназначението на ПИ 02676.28.50 по
КК на гр. Банско от „земеделска земя“ в „съоръжения за водоснабдителната мрежа“.
Председател:
Вл. Колчагов
2120

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
РЕШЕНИЕ № 63
от 10 март 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Белослав, реши:
1. Одобрява проект на ПУП – ПП (подробен
устройствен план – парцеларен план) за поземлен имот 03719.811.713 по КККР на гр. Белослав,
община Белослав, за обект: Пътен възел (нов
пътен възел, нова пътна варианта и нов надлез
над жп линия София – Варна и път VAR III 2008
(Девня – кв. Повеляново – Езерово – Варна, при
км 10+960) в землището на гр. Белослав, община
Белослав, област Варна, с обхват ПИ 03719.811.713
по КККР на гр. Белослав, община Белослав.
2. Възлага на кмета на община Белослав да
предприеме необходимите действия, произтичащи от предходната точка.
Председател:
Ж. Димитров
2183

ОБЩИНА БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 7-23
от 26 януари 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 62а, ал. 1 и 2, чл. 103а и чл. 127, ал. 6 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Бургас, отменя Решение
№ 45-11 от 16.12.2014 г. (ДВ, бр. 9 от 2015 г.), с
което на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 127, ал. 1, 3 и 6 във връзка с чл. 134, ал. 1,
т. 1 и 2, чл. 135, ал. 5 и чл. 136, ал. 1 ЗУТ е одоб
рил проект за изменение на ОУП на гр. Бургас
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в обхват ж.к. Изгрев в съответствие с проект за
„Актуализация на ПУП – ПРЗ на ж.к. Изгрев,
Бургас“, като нищожно в частта му относно
предвиждане на промяна на източната граница
на устройствена зона 2/Жг, предвидена за високо жилищно застрояване, и съгласно правилата,
утвърдени с ОУП, съгласно която в границите
на устройствената зона се включва територията
на УПИ VІ, кв. 22а.
На основание чл. 60, ал. 1, предл. 2 от Административнопроцесуалния процес с оглед защита
на особено важни обществени интереси, опазване
на зелени площи за широко обществено ползване
от застрояване допуска предварително изпълнение
на решението.
Заинтересуваните лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас
пред Административния съд – Бургас.
Председател:
К. Луков
2420
РЕШЕНИЕ № 8-16
от 23 февруари 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 16, ал. 7 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
улична регулация (ПУП – ПУР) за обслужващи
улици с о. т. 53А – о. т. 53Б – о. т. 53В – о. т. 51 –
о. т. 50 – о. т. 49А – о. т. 49Б – о. т. 49В и о. т. 49А –
о. т. 49 за обслужване на имоти в кв. 6 по плана
на ПЗ „Север“, Бургас, в обхвата на устройствената
зона 4/Пч съгласно действащ ОУП на гр. Бургас
в предвидено разширение на ПЗ „Север“, Бургас,
(масиви 134 и 135 в местност Мадика, землище
гр. Бургас).
Заинтересуваните лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ на основание чл. 215, ал. 4
ЗУТ чрез Община Бургас пред Административния
съд – Бургас.
Председател:
К. Луков
2421

ОБЩИНА ЕЛЕНА
РЕШЕНИЕ № 41
от 24 март 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 8 и 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Елена, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасета на линейни обекти – водоснабдяване и външно кабелно ел. захранване 1 kV
на имот № 024003 по КВС на землище с. Яковци,
попадащ в пояс ІІ на СОЗ на язовир „Йовковци“
с ново конкретно предназначение – за „Ниско
свободно жилищно застрояване“:
1.1. трасе на линеен обект – водопровод, преминаващ през имот № 359.18 по КК на с. Бръчковци и имот № 024013 по КВС на землище
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с. Яковци (и двата собственост на възложителя)
с дължина 89,49 лин. м и през имот № 001428 по
КВС, собственост на община Елена, с дължина
2,17 лин. м; площта на сервитута в публичната
част е 8,68 кв. м;
1.2. трасе на линеен обект – кабел ниско напрежение 1 kV, преминаващ през имот № 359.18
по КК на с. Бръчковци и имот № 024013 по КВС
на землище с. Яковци (и двата собственост на
възложителя) с дължина 85,44 лин. м и през имот
№ 001428 по КВС, собственост на община Елена,
с дължина 2,19 лин. м; площта на сервитута в
публичната част е 8,76 кв. м.
2. Възлага на кмета на община Елена да издаде
заповед за учредяване на ограничено вещно право – право на прокарване на линейните обекти
по т. 1.1 и 1.2 след заплащане на изготвените
и приети оценки на комисията по чл. 210 ЗУТ.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Елена пред
Административния съд – Велико Търново.
Председател:
Ст. Златев
2456

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
РЕШЕНИЕ № 161
от 16 март 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, протоколно решение
по т. 17 от протокол № 10 от заседание на ОЕСУТ,
проведено на 24.09.2015 г., писмо с изх. № 138
от 21.01.2014 г. от РИОСВ – Бургас, писмо с изх.
№ 53-07-355 от 24.11.2015 г. на РЗИ – Бургас, и
Решение № 8 от 16 – 17.12.2015 г., т. 3, на Министерството на земеделието и храните – Комисия за
земеделските земи, Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за обект:
„Външно ел. захранване на жилищна сграда с
апартаменти за сезонно ползване“ в УПИ ХІІ3220 (ПИ 51500.32.20) в кв. 21 по плана на зона
„Инцараки“, местност Юрта – Балкана, землище
гр. Несебър, съгласно приложената графична
част – неразделна част от решението.
Трасето на кабела започва от съществуващ
БКТП „Юрта 2“ в ПИ 51500.32.22, преминава
по селскостопански горски ведомствен път ПИ
51500.31.37 и достига до ел. разпределителна касета
на границата на ПИ 51500.32.20. Дължината на
трасето на кабела е 70 м. Определя се сервитут
0,6 м към ПИ 51500.32.10 и ПИ 51500.32.20. Площите на ограничение на имотите ще са 192 м.
Решението може да бъде оспорено в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Председател:
Р. Кулев
2480
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РЕШЕНИЕ № 164
от 16 март 2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и като взе предвид
мотиви, изложени в докладната записка и представените документи – протоколно решение по т. 14
от протокол № 2 от 25.02.2015 г. на ОЕСУТ – Несебър, писмо с изх. № 6809, 2692 от 20.10.2014 г.
на РИОСВ – Бургас, Здравно заключение с изх.
№ 53-07-12 от 20.01.2015 г. на РЗИ – Бургас, писмо с изх. № 1393 от 16.10.2014 г. на „Напоителни
системи“ – ЕАД, Разрешение № РСПП-309 от
25.08.2015 г. на Агенция „Пътна инфраструктура“, становище с изх. № 787 от 25.09.2014 г. на
БТК – ЕАД, Удостоверение за поливност с изх.
№ 381 от 20.11.2015 г. и Решение № КЗЗ-04 от
28.01.2016 г. на Министерството на земеделието
и храните – Комисия за земеделските земи, Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за обект:
„Пътна връзка към път І-9 Слънчев бряг – Бургас
за ПИ 61056.38.11“, м. Хендек тарла, в землището
на с. Равда, засягащо част от ПИ 61056.35.102,
собственост на община Несебър, и преминаващо през съществуваща пътна връзка през ПИ
61056.38.12. Трасето засяга около 560 кв. м земеделска земя, четвърта категория, неполивна,
общинска собственост, за нуждите на „Стелла –
Аруж“ – ЕООД, за изграждане на обект: „Пътна
връзка към път І-9 Слънчев бряг – Бургас за ПИ
61056.38.11“, м. Хендек тарла, в землището на
с. Равда, част от ПИ с идентификатор 61056.35.102,
собственост на община Несебър, съгласно приложената графична част и таблици – неразделна
част от решението.
Решението може да бъде оспорено в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Председател:
Р. Кулев
2481
РЕШЕНИЕ № 169
от 16 март 2016 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка
с чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и като взе предвид
изложените мотиви в докладната записка, Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява проект за изменение на ПУП – ПРЗ
на к.к. Слънчев бряг – Запад в частта му по
отношение на УПИ VІІ-225, идентичен с имот с
идентификатор № 51500.506.318, по кадастралната
карта на гр. Несебър в кв. 5601 по ПУП на к.к.
Слънчев бряг – Запад и имот с идентификатор
№ 51500.506.395 по кадастралната карта на гр. Несебър. Проектът касае придаване на 94 кв. м от
поземлен имот с идентификатор № 51500.506.395
към УПИ VІІ-225 (ПИ 51500.506.318) с площ
432 кв. м, като новообразуваният УПИ VІІ-225
(ПИ 51500.506.318) става 526 кв. м, въвеждане
на устройствена зона „Ок“ и установяване на
следните устройствени показатели за новообразу-
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вания УПИ VІІ-225 (ПИ 51500.506.318): плътност
на застрояване – 30 %, Кинт. – 1,5, максимална
етажност – 5 етажа (Нкорниз – 15 м), и минимално озеленена площ – 50 %.
Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Бургас.
Председател:
Р. Кулев
2482
РЕШЕНИЕ № 170
от 16 март 2016 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка
с чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и като взе предвид
изложените мотиви в докладната записка, Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява проект за изменение на ПУП – ПЗ на
к.к. Слънчев бряг – Запад в частта му по отношение
на УПИ VІІІ-277 в кв. 4902 по ПУП на к.к. Слънчев
бряг – Запад, идентичен с имот с идентификатор
51500.506.424 по кадастралната карта на гр. Несебър. В частта план за застрояване се установяват
следните устройствените показатели за УПИ VІІІ277: плътност на застрояване – 30 %, Кинт. – 1,5,
максимална етажност – 5 етажа (Нкорниз – 15 м),
и минимално озеленена площ – 50 %, и се запазва
устройствената зона „Ок“.
Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Бургас.
Председател:
Р. Кулев
2483

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ РУСЕ
ЗАПОВЕД № 5-95-00-191
от 28 март 2016 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ във връзка с чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ и протокол № 2 от
8.12.2015 г. на комисията, назначена със Заповед
№ 5-95-00-882 от 28.09.2015 г. на областния управител на област Русе по реда на чл. 28б, ал. 2
ППЗСПЗЗ, нареждам:
І. Одобрявам план на новообразуваните имоти
по § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ в местността Чернейца
(Мойсеви лозя) в землището на гр. Русе, община
Русе, област Русе.
ІІ. Задължавам кмета на община Русе да
разгласи заповедта за одобряване на плана на
заинтересованите лица по реда на чл. 28б, ал. 8
ППЗСПЗЗ чрез средствата за масово осведомяване, включително чрез два централни ежедневника,
както и да я обяви в сайта на общината и на
подходящи места с публичен достъп в сградата
на общината и кметството.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Русе, в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“.
Областен управител:
Ст. Бурджиев
2404
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ОБЩИНА РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 144
от 25 февруари 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 2 и ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ,
протокол № 1 от 6.01.2016 г. на ОЕСУТ и искане
№ УТ-17-47 от 26.10.2015 г. на „Теленор България“ – ЕАД, Общинският съвет – гр. Русе, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – подземно оптично трасе до базова станция на „Теленор
България“ – ЕАД, в ПИ 156057 в землището на
с. Николово през поземлени имоти 000250, 000251,
000274, 000283, 000284 и 000318 в м. Слатина.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
може да се оспори в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – гр. Русе, пред Административния
съд – Русе.
Председател:
Хр. Белоев
2427

ОБЩИНА САМОКОВ
РЕШЕНИЕ № 122
от 25 февруари 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 35, ал. 1 ЗОС, чл. 37 от Наредба № 4 за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество във връзка с чл. 5 и чл. 6,
ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
1. Да се проведе нов публичен търг с явно
наддаване за продажба на следния общински недвижим имот: УПИ – парцел ХIII-363, отреден за
„младежки дом“ с урегулирана площ 1340 кв. м в
кв. 2 по регулационния план на с. Рельово, актуван
с акт за частна общинска собственост № 471 от
20.07.1999 г., вписан в Службата по вписванията,
при начална тръжна цена 21 800 лв. без ДДС.
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на Община Самоков в деня
на подписване на договора за продажба.
3. Определя стъпка на наддаване – 10 % от
началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 СЕСВ 9790 3362
1198 00 BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – АД, клон
гр. Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв., платими
в брой в касата на общината до 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
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7. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“ от
9 ч. в заседателната зала на III етаж в сградата
на общината.
9. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на община Самоков да издаде заповед за
назначаване на комисия по провеждане на търга, да определи размера на възнаграждението
на членовете є, да подготви и проведе търга, да
одобри спечелилия търга участник и да сключи
договор за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 31-вият ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
11. В случай на неявяване на купувачи и на
обявения повторен търг да се провеждат последващи поредни търгове на 56-ия ден след обявената
дата за съответния повторен търг при условията
на това решение, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 52-рият ден след обявената дата за
съответния повторен търг.
Председател:
С. Стойчева
2476
РЕШЕНИЕ № 123
от 25 февруари 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 35, ал. 1 ЗОС, чл. 37 от Наредба № 4 за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество във връзка с чл. 5 и чл. 6,
ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следните общински недвижими имоти:
1.1. УПИ – парцел ІІІ – общ. с площ 827 кв. м
в кв. 31, с. Широки дол, актуван с АОС № 11769
от 13.05.2013 г., вписан на 30.05.2013 г. под № 1230
под № 18, т. 5, парт. книга том 26928, в Службата по вписванията, при начална тръжна цена
18 194 лв. без ДДС;
1.2. УПИ – парцел ІV – общ. с площ 730 кв. м
в кв. 31, с. Широки дол, актуван с АОС № 11770
от 13.05.2013 г., вписан на 30.05.2013 г. под № 1229
под № 17, т. 5, парт. книга том 26931, в Службата по вписванията, при начална тръжна цена
16 060 лв. без ДДС;
1.3. УПИ – парцел V – общ. с площ 700 кв. м
в кв. 31, с. Широки дол, актуван с АОС № 11771
от 13.05.2013 г., вписан на 30.05.2013 г. под № 1228
под № 16, т. 5, парт. книга том 26929, в Службата по вписванията, при начална тръжна цена
15 400 лв. без ДДС;
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1.4. УПИ – парцел VІ – общ. с площ 770 кв. м
в кв. 31, с. Широки дол, актуван с АОС № 11772
от 13.05.2013 г., вписан на 30.05.2013 г. под № 1227
под № 15, т. 5, парт. книга том 26930, в Службата по вписванията, при начална тръжна цена
16 940 лв. без ДДС.
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на Община Самоков в деня
на подписване на договора за продажба.
3. Определя стъпка на наддаване – 10 % от
началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362
1198 00 BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – АД, клон
гр. Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв., платими
в брой в касата на общината до 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“ от
9 ч. в заседателната зала на ІІІ етаж в сградата
на общината.
9. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на община Самоков да издаде заповед за
назначаване на комисия по провеждане на търга, да определи размера на възнаграждението
на членовете є, да подготви и проведе търга, да
одобри спечелилия търга участник и да сключи
договор за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 31-вият ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
11. В случай на неявяване на купувачи и на
обявения повторен търг да се провеждат последващи поредни търгове на 56-ия ден след обявената
дата за съответния повторен търг при условията
на това решение, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 52-рият ден след обявената дата за
съответния повторен търг.
Председател:
С. Стойчева
2477
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РЕШЕНИЕ № 124
от 25 февруари 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 35,
ал. 1 ЗОС, чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 14, ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Самоков, реши:
1. Намалява началната тръжна цена в размер
43 500 лв. – 49,54 лв./кв. м без ДДС, приета с
Решение № 1700 от 18.12.2014 г. на ОбС, с 30 %
и обявява за начална тръжна цена сумата от
30 450 лв. – 34,68 лв./кв. м без ДДС.
2. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажбата на следния общински недвижим
имот: ПИ с идентификатор № 15285.7.287 с площ
878 кв. м, трайно предназначение на територията:
урбанизирана, начин на трайно ползване –  ниско
застрояване, съгласно одобрената със Заповед
№ РД-18-12 от 19.02.2008 г. на изпълнителния
директор на АК кадастрална карта на с. Говедарци, идентичен с УПИ – парцел VІІ-814, кв.
60 по регулационния план на селото, актуван с
акт за частна общинска собственост № 912 от
23.02.2001 г., вписан в Службата по вписванията,
при начална тръжна цена 30 450 лв. – 34,68 лв./
кв. м без ДДС.
3. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на Община Самоков в деня
на подписване на договора за продажба.
4. Определя стъпка на наддаване – 10 % от
началната тръжна цена.
5. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362
1198 00 BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – АД, клон
гр. Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв. без ДДС,
платими в брой в касата на общината до 24-тия
ден вкл. от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
7. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
8. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
9. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“ от
9 ч. в заседателната зала на ІІІ етаж в сградата
на общината.
10. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на община Самоков да издаде заповед за
назначаване на комисия по провеждане на търга, да определи размера на възнаграждението
на членовете є, да подготви и проведе търга, да
одобри спечелилия търга участник и да сключи
договор за покупко-продажба на обекта.
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11. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 5, 6, 7 и 8
са съответно 31-вият ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
12. В случай на неявяване на купувачи и на
обявения повторен търг да се провеждат последващи поредни търгове на 56-ия ден след обявената
дата за съответния повторен търг при условията
на това решение, като сроковете по т. 5, 6, 7 и 8
са съответно 52-рият ден след обявената дата за
съответния повторен търг.
Председател:
С. Стойчева
2478

ОБЩИНА ХАСКОВО
РЕШЕНИЕ № 82
от 26 февруари 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 59, чл. 109, ал. 2, чл. 110, ал. 1, т. 3,
чл. 112, ал. 2, т. 10 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване, план-схеми и парцеларни планове
за водоснабдяване и електрозахранване, становище за електрозахранване за поземлен имот
№ 77195.12.6 по КК на гр. Хасково (м. Бюкя).
За поземлен имот № 77195.12.6 по КК на
гр. Хасково (м. Бюкя) се определя застрояване
за „автосервиз, паркинг и склад за промишлени
стоки“ при следните показатели на застрояване
за имота:
- етажност – до 3 етажа, височина – до 10 м;
- плътност на застрояване (Пзастр.) – до 80 %;
- коефициент на интензивност (Кинт.) – до 2,5;
- минимална озеленена площ (Позел.) – 20 %;
- начин на застрояване – свободно (е).
Линиите на застрояване и разположението
на мрежите и сервитутните зони са съгласно
графичната част на проекта.
Председател:
Т. Захариева
2391
25. – Българската народна банка на основание
чл. 35 от Закона за БНБ и методика, приета с
Решение № 149 от 16.12.2004 г., изм. с Решение
№ 118 от 26.11.2015 г. на Управителния съвет на
БНБ, обявява основен лихвен процент (проста
годишна лихва) в размер 0,00 на сто, считано от
1 април 2016 г.
2600
31. – Управителният съвет на Българския
фармацевтичен съюз на основание чл. 12, т. 4 от
Закона за съсловната организация на магистърфармацевтите обнародва:
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СПИСЪК
с имената на магистър-фармацевтите, регистрирани да упражняват професията към 1 март 2016 г.
РФК Благоевград
УИН

Статут към 1.03.2016 г.

Айнур

Име

Реджепова

Презиме

Дайлиева

0110000243

Редовен член

Анастасия

Петрова

Балабанска

0110000095

Редовен член

Аристид

Стаматов

Багарчев

0210000307

Редовен член

Бена-Елена

Атанасова

Тинчева

0110000245

Редовен член

Бойка

Добрева

Кондева

0110000098

Заличен

Вангелия

Лазарова

Драгоданова

0110000087

Редовен член

Верка

Стефанова

Христова

0110000023

Редовен член

Весела

Стоилова

Томова

0110000101

Заличен

Елена

Станчева

Тодорова

0110000050

Редовен член

Елена

Георгиева

Параскова

0110000246

Редовен член

Зейнеп

Шейнурова

Моллова

0110000254

Редовен член

Златка

Тодорова

Таскова

0110000043

Заличен

Ал Касти

1610000799

Редовен член

0110000193

Редовен член

Ибрахим

Фамилия

Катерина

Благоева

Дончева

Катерина

Бориславова

Динова

0110000247

Редовен член

Катина

Антонова

Илчова

0110000238

Редовен член

Катя

Живкова

Бояджиева

0110000147

Редовен член

Костадин

Асенов

Тричков

0110000248

Редовен член

Красимира

Димитрова

Розова

0110000038

Заличен

Лилиана

Бисерова

Богданова

0110000250

Редовен член

Лиляна

Мирославова

Бояджиева

0110000253

Редовен член

Любомир

Петров

Николов

0110000031

Заличен

Мария

Василева

Димчева

0110000251

Редовен член

Мария

Сидерова

Кунгьова

0110000258

Редовен член

Михаил

Методиев

Михайлов

0110000252

Редовен член

Петър

Трифонов

Берковски

0110000027

Заличен

Петър

Димитров

Бръчков

0110000142

Редовен член

Полина

Руменова

Татарска

0110000255

Редовен член

Сале

Исмал

Хаджиоли

0110000249

Редовен член

Светлана

Николова

Ганчева

0110000137

Заличен

Светлана

Петрова

Христова

0110000150

Заличен

Сейнур

Юмерова

Низамова

0110000244

Редовен член

Стефанка

Асенова

Петрова

0110000171

Заличен

УИН

Статут към 1.03.2016 г.

РФК Бургас
Име

Презиме

Фамилия

Александра

Котеска

2210002754

Редовен член

Александрина Тодорова

Карачорбаджиева

0310000362

Редовен член

Ангелина

Тодорова

Блацалиева

0210000186

Редовен член

Биляна

Цветанова

Мишовска

2210003199

Заличен

Божидара

Димитрова

Пицина

0110000235

Редовен член

Валентин

Стоянов

Желязков

2210002347

Редовен член

Валентина

Димитрова

Терзиева

2210000223

Заличен

БРОЙ 28
Име

ДЪРЖАВЕН
Презиме

ВЕСТНИК

Фамилия

С Т Р. 1 2 9   
УИН

Статут към 1.03.2016 г.

Вера

Димитрова

Дръндарова

0210000047

Заличен

Виолета

Евгениева

Йорданова

0210000428

Редовен член

Деяна

Йовчева

Йовчева

2210000555

Редовен член

Банко

0210000464

Редовен член

Дживар
Донка

Желева

Фучеджиева

0210000255

Заличен

Донка

Стоилова

Шуманова

0210000301

Заличен

Елена

Петрова

Милиева

0210000473

Редовен член

Еленка

Николова

Ерменкова

0210000350

Заличен

Елина

Павлова

Павлова

2210003248

Редовен член

Елка

Сашкова

Петкова

2810000013

Редовен член

Златка

Христова

Божкова

0210000471

Редовен член

Иван

Иванов

Димитров

0210000201

Заличен

Иванка

Георгиева

Христова

2210003524

Редовен член

Илиана

Евгениева

Богданова

0210000346

Заличен

Ирина

Станиславова

Станкова

0210000389

Редовен член

Калин

Йорданов

Иванов

2210003425

Заличен

Катюша

Николова

Тодорова

0210000187

Заличен

Лидия

Николова

Спасова

0210000244

Заличен

Лили

Кирилова

Райкова

0210000462

Редовен член

Лилия

Димитрова

Атанасова

0210000467

Редовен член

Любомир

Маринов

Димитров

0310000397

Редовен член

Людмил

Николаев

Колев

0410000212

Редовен член

Магдалена

Филипова

Иванова

1610000614

Редовен член

Майер

Алберт

Митрани

0210000472

Редовен член

Маргарита

Михайлова

Трифонова

2210003840

Редовен член

Мария

Згурова

Тончева

0210000129

Заличен

Мария

Иванова

Тулуш

1310000172

Редовен член

Мери

Хрант

Балаян

1610000271

Редовен член

Мерлин

Юлиянова

Чолева

0210000470

Редовен член

Мюмюне

Бехчедова

Нуритинова

0210000466

Редовен член

Нели

Иванова

Иванова

1610000563

Редовен член

Никола

Пенчев

Георгиев

0210000002

Заличен

Николай

Руменов

Беевски

0210000468

Редовен член

Николай

Тодоров

Герджиков

1610000817

Редовен член

Нина

Пенкова

Иванова

0210000474

Редовен член

Огнян

Петков

Марков

2210001497

Редовен член

Паскал

Димитров

Чантов

0210000313

Заличен

Петя

Тодорова

Арнаудова

0210000270

Заличен

Петя

Неделева

Янакиева

2210003101

Редовен член

Радка

Григорова

Шейтанова

0210000028

Заличен

Росица

Петкова

Кабадийска

0210000361

Заличен

Светла

Иванова

Бояджиева

0210000006

Заличен

Светлана

Стойчева

Кабаджова

0210000351

Заличен

Славина

Илиева

Чолакова

2210001783

Редовен член

Станислава

Делчева

Иванова-Димитрова

0210000152

Заличен

С Т Р.
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Име

ДЪРЖАВЕН
Презиме

ВЕСТНИК

Фамилия

БРОЙ 28
УИН

Статут към 1.03.2016 г.

Стефка

Стоянова

Михова

0210000208

Заличен

Стойо

Стефанов

Дичев

0210000376

Заличен

Таня

Любенова

Бочукова

0210000404

Заличен

Тодор

Янков

Василев

2810000062

Редовен член

Христо

Иванов

Дурчев

2210003272

Редовен член

Цветелина

Петрова

Петрова

0610000120

Редовен член

Цецка

Данова

Савова

2210003796

Редовен член

Цецко

Илиев

Вутов

1310000215

Редовен член

Юлия

Апостолова

Апостолова

2210002588

Редовен член

УИН

Статут към 1.03.2016 г.

РФК Варна
Име

Презиме

Фамилия

Александрина Йорданова

Пенева

0310000490

Редовен член

Антония

Пламенова

Кондова

0310000476

Редовен член

Антония

Димитрова

Христова-Генчева

0310000485

Редовен член

Црцороска-Добрева

2210002387

Редовен член

0310000475

Редовен член

Биляна
Венцислав

Радославов

Киров

Весела

Ангелинова

Борисова

0310000488

Редовен член

Галина

Иванова

Тилева

0310000484

Редовен член

Галина

Пламенова

Василева

0310000473

Редовен член

Георги

Пламенов

Дойчев

0310000492

Редовен член

Гергана

Крумова

Петрова

0310000483

Редовен член

Даниела

Валентинова

Димчева

0310000478

Редовен член

Делян

Иванов

Иванов

0310000482

Редовен член

Десислава

Драгомирова

Драгоева

0310000468

Редовен член

Дешка

Дикова

Дафинова

0310000382

Заличен

Диляна

Свиленова

Стоилова

0310000419

Редовен член

Диляна

Георгиева

Георгиева-Наатйе

0310000400

Заличен

Димана

Димитрова

Георгиева

0310000486

Редовен член

Димитър

Атанасов

Димитров

0310000321

Редовен член

Димитър

Йонел

Янкиш

0310000406

Редовен член

Елена

Николаева

Иванова

2210003744

Редовен член

Златка

Иванова

Тянкова-Мешулам

0210000334

Редовен член

Ивелина

Добринова

Желязкова

0310000471

Редовен член

Ирена

Станчева

Вичева

0310000474

Редовен член

Ирина

Костадинова

Пантелеева

0310000463

Редовен член

Йорданка

Петрова

Станева

0310000491

Редовен член

Калина

Евгениева

Евлогиева

0310000477

Редовен член

Красимир

Хинев

Калчев

0310000137

Редовен член

Мариам

Карник

Зарбханелиан

0310000481

Редовен член

Мая

Иванова

Титева

0310000469

Редовен член

Михаела

Цветанова

Рачева

0310000493

Редовен член

Момчил

Константинов

Ламбев

0310000487

Редовен член

Нигер

Мехмед

Сали

0310000330

Заличен

Никола

Павлов

Станчев

0310000466

Редовен член

Нина

Валериева

Илиева

0310000470

Редовен член

Вороняк

0310000494

Редовен член

Олеся

БРОЙ 28
Име

ДЪРЖАВЕН
Презиме

ВЕСТНИК

Фамилия

С Т Р. 1 3 1   
УИН

Статут към 1.03.2016 г.

0310000472

Редовен член

Багелейска

0310000495

Редовен член

Павлов

0210000224

Редовен член

Мустафа

0310000480

Редовен член

Димова

0310000464

Заличен

Чилингиров

0310000467

Редовен член

Тодинова

0310000244

Заличен

Милчева

Василева

0310000489

Редовен член

Веселинова

Георгиева

0310000386

Редовен член

Генова

Ганчева

0310000465

Редовен член

Петър

Димитров

Петров

Петя

Иванова

Преслав

Тодоров

Рабие

Норула

Румяна

Райчева

Светослав

Огнянов

Светослава

Бойкова

Станимира
Станислава
Стойка

РФК Велико Търново
Име

Презиме

Фамилия

УИН

Статут към 1.03.2016 г.

0410000211

Редовен член

Даскалов

0410000214

Редовен член

Иванова

0410000068

Редовен член

Иванова

Василева

0410000084

Заличен

Стефанова

Георгиева

0410000213

Редовен член

Мариела

Николаева

Димитрова

0410000096

Заличен

Николай

Владимиров

Юруков

0410000215

Редовен член

Петър

Пламенов

Тишков

0410000196

Заличен

Продан

Лазаров

Проданов

0410000128

Заличен

Цветана

Литова

Стоянова

0410000156

Заличен

Виктория

Добромирова

Добрева

Георги

Стоянов

Илиана

Йорданова

Лилия
Маргарита

РФК Враца
УИН

Статут към 1.03.2016 г.

Антония

Име

Валериева

Презиме

Теодотова

Фамилия

0610000130

Редовен член

Валя

Станиславова

Миладинова-Иванова

0610000137

Редовен член

Георги

Димитров

Георгиев

0610000160

Редовен член

Ива

Начева

Тошева

0610000163

Редовен член

Иванка

Вълкова

Вичева

1310000180

Редовен член

Каролина

Бисерова

Семкова

0610000162

Редовен член

Мария

Николова

Петрова

0610000134

Заличен

Надежда

Евгениева

Тодорова

0610000076

Редовен член

Савелия

Иванова

Гивешка

0610000103

Редовен член

УИН

Статут към 1.03.2016 г.

РФК Габрово
Име

Презиме

Фамилия

Кинка

Димитрова

Велева

0710000125

Редовен член

Любомир

Мирославов

Генев

0710000124

Редовен член

Маргарита

Петрова

Ковачева

0710000043

Заличен

УИН

Статут към 1.03.2016 г.

РФК Добрич
Име

Презиме

Фамилия

Изабелла

Мирчева

Митева

0810000107

Редовен член

Николай

Лъчезаров

Керанков

0310000450

Редовен член

РФК Кърджали
УИН

Статут към 1.03.2016 г.

Айшен

Име

Ахмед

Презиме

Исмаилмехмед

Фамилия

1610000626

Редовен член

Джанан

Ахмед

Бекир

0910000084

Заличен

С Т Р.

132
Име

ДЪРЖАВЕН
Презиме

ВЕСТНИК

Фамилия

БРОЙ 28
УИН

Статут към 1.03.2016 г.

Кезбан

Фикрет

Хабиб

1610000828

Редовен член

Мария-Тереза

Николаева

Цветанова

0910000074

Редовен член

Румянка

Димитрова

Мишкова

0910000082

Редовен член

Фатма

Юзджан

Мехмед

1610000829

Редовен член

Хамиде

Мехмед

Мехмед

0910000085

Редовен член

Шенай

Недим

Мехмед

0910000083

Редовен член

УИН

Статут към 1.03.2016 г.

1010000002

Заличен

РФК Кюстендил
Име

Презиме

Фамилия

Александра

Илиева

Спасова

Венцеслава

Петрова

Атанасова

1010000132

Редовен член

Вера

Василева

Бераха

1010000013

Заличен

Любен

Георгиев

Любенов

1410000055

Редовен член

Любка

Николова

Жабинска

1010000050

Заличен

Маргарита

Димитрова

Маринова

1010000054

Заличен

Божилов

1010000130

Редовен член

1010000121

Заличен

Марияна
Радка

Стойкова

Николова

Румяна

Димитрова

Златанова

1010000128

Редовен член

Симеон

Друмев

Петров

1010000099

Заличен

Симеон

Иванов

Стоянов

1410000095

Заличен

Станимира

Каменова

Стоименова

1010000129

Редовен член

УИН

Статут към 1.03.2016 г.

РФК Монтана
Име

Презиме

Фамилия

Вероника

Орлинова

Димитрова

1220000094

Редовен член

Денка

Николова

Иванова

2210003870

Редовен член

Димитрана

Дикова

Пенева

0510000016

Редовен член

Илияна

Атанасова

Римпева

1210000030

Заличен

Ина

Валентинова

Вълева

1210000109

Редовен член

Петя

Павлова

Николова

0610000161

Редовен член

Росица

Лъчезарова

Петрова-Цонкина

1210000119

Заличен

Соня

Борисова

Стефанова-Симеонова

1210000061

Редовен член

Сузана

Борисова

Димитрова

1210000116

Редовен член

Юлия

Георгиева

Ангелова

1210000117

Редовен член

Юлиянка

Стоянова

Падарева

0410000161

Редовен член

Янка

Николова

Тончева

1210000118

Редовен член

УИН

Статут към 1.03.2016 г.

РФК Пазарджик
Име

Презиме

Фамилия

Анатолия

Антоан

Дончева

1310000230

Редовен член

Атанаска

Георгиева

Кацарова

1310000015

Заличен

Васил

Николов

Кърпачев

1310000127

Заличен

Виолета

Бориславова

Пенчева

1310000020

Заличен

Гергана

Василева

Даракчиева

1310000225

Редовен член

Дончо

Димитров

Димитров

1610000106

Редовен член

Елка

Тодорова

Дъбова

1310000041

Заличен

Иван

Стефанов

Иванчев

2210003266

Редовен член

Иван

Иванов

Кацаров

1310000226

Редовен член

БРОЙ 28
Име

ДЪРЖАВЕН
Презиме

ВЕСТНИК

Фамилия

С Т Р. 1 3 3   
УИН

Статут към 1.03.2016 г.

Йорданка

Калинова

Мушева

1310000149

Редовен член

Константина

Димитрова

Ламбрева

1310000228

Редовен член

Лиляна

Иванова

Димитрова

1610000208

Редовен член

Манол

Паскалев

Димов

1610000224

Редовен член

Мануела

Иванова

Петкова

1310000154

Заличен

Марийка

Желязкова

Добрева

0310000173

Редовен член

Марияна

Ангелова

Георгиева

1610000775

Редовен член

Мирослава

Найденова

Дечева

1610000852

Редовен член

Мустафа

Мустафа

Хаджиосман

1310000229

Редовен член

Надежда

Василева

Милкова

1310000206

Редовен член

Никитина

2210003642

Редовен член

Наталия
Стамена

Иванова

Влахова

1610000372

Редовен член

Стефка

Спасова

Пенчева-Гюрова

0210000436

Редовен член

Джиндиоглу

1610000851

Редовен член

Сюлейман
Фазилет

Елмаз

Сабах-Балъкчъ

1310000227

Редовен член

Фатиме

Мустафа

Али

2210003566

Редовен член

УИН

Статут към 1.03.2016 г.

РФК Перник
Име

Презиме

Фамилия

Гергана

Николова

Станиславова

1410000123

Редовен член

Лиляна

Славчова

Милева

1410000053

Заличен

Марио

Владимиров

Василев

1410000124

Редовен член

Мартина

Венциславова

Петрова

1410000122

Редовен член

Сийка

Иванова

Златкова

2210002664

Редовен член

Фанка

Николова

Тошкова

2210001930

Редовен член

РФК Плевен
Име

Презиме

Фамилия

УИН

Статут към 1.03.2016 г.

1510000179

Редовен член

Дочева

2210003419

Редовен член

Димитров

2210003601

Заличен

Александров

Алексиев

1510000206

Редовен член

Любомирова

Сеизова

1510000205

Редовен член

Маргарита

Ганчева

Калканова

1510000089

Редовен член

Милко

Спасов

Стоядинов

1510000207

Редовен член

Нина

Тихомирова

Спасова

1510000204

Редовен член

Сашка

Пламенова

Тодорова

1510000092

Редовен член

Христина

Цветанова

Ангелова

2210003885

Редовен член

Юмихан

Ахмед

Мудин

0310000451

Редовен член

Александра

Ивановна

Митева

Валентина

Дочева

Димитър

Николаев

Иван
Красимира

РФК Пловдив
УИН

Статут към 1.03.2016 г.

Аксел

Име

Алиева

Презиме

Карамехмедова

Фамилия

1610000531

Редовен член

Александра

Янкова

Кафалова

1610000864

Редовен член

Анна

Методиева

Караиванова-Меранзова

1610000526

Редовен член

Ася

Северинова

Стаменова

1610000865

Редовен член

Борис

Александров

Хаджиценев

0110000125

Редовен член

Ваня

Георгиева

Шопова

1610000847

Редовен член

С Т Р.

134
Име

ДЪРЖАВЕН
Презиме

Ваня

ВЕСТНИК

Фамилия

БРОЙ 28
УИН

Статут към 1.03.2016 г.

Рангелов

1610000874

Редовен член

Величка

Иванова

Жилова

1610000859

Редовен член

Веляна

Веселинова

Пенева

1610000862

Редовен член

Весела

Георгиева

Маврова

1610000873

Редовен член

Вида

Грозева

Бенароя

1610000056

Редовен член

Владимир

Живков

Пешев

1610000858

Редовен член

Георги

Любомиров

Караиванов

1610000855

Редовен член

Гергана

Руменова

Трифонова

1610000861

Редовен член

Димитрина

Димитрова

Ръчкова

1610000850

Редовен член

Дора

Андонова

Пъджева

1610000677

Редовен член

Димов

1610000868

Редовен член

1610000856

Редовен член

Драгана
Елена

Димитрова

Николакова

Емилия

Георгиева

Бандерова

1610000136

Редовен член

Емилия

Николаева

Кукушинкова

1610000565

Редовен член

Зорница

Ваньова

Одое

1610000518

Редовен член

Илиян

Николаев

Матушев

1610000869

Редовен член

Йоана

Йорданова

Златкова

1610000753

Заличен

Лиляна

Стойова

Караджова

1610000209

Заличен

Лора

Георгиева

Лозева

1610000854

Редовен член

Любомир

Валентинов

Николов

2710000100

Редовен член

Марийка

Благоева

Жайгарова

1910000062

Редовен член

Мария

Ангелова

Караиванова

1610000240

Редовен член

Мария

Димитрова

Виденова-Стойчева

1610000583

Редовен член

Мария

Йорданова

Янкова

1610000251

Редовен член

Мария

Стефанова

Щърбанова

1610000572

Редовен член

Мария

Анастасова

Лозанова

1610000853

Редовен член

Назми

Сейфидин

Емин

1310000216

Редовен член

Налян

Халид

Бозахмед

1310000217

Редовен член

Наталия

Спасова

Павлова

1610000665

Заличен

Нелина

Венциславова

Чачовска

1610000728

Редовен член

Несрин

Бекир

Йовчева

1610000684

Редовен член

Николина

Георгиева

Стоилова

1610000701

Редовен член

Нина

Димитрова

Христева

1610000870

Редовен член

Пейо

Евтимов

Горов

2110000078

Редовен член

Петър

Иванов

Иванов

1610000871

Редовен член

Петя

Йорданова

Симеонова

1610000863

Редовен член

Радиана

Атанасова

Кискинова

1610000857

Редовен член

Ралица

Димитрова

Николова

1610000872

Редовен член

Рени

Севдалинова

Хъшинова

1610000860

Редовен член

Росица

Евгениева

Миркова

1610000345

Редовен член

Славка

Емилова

Милкова

1610000664

Редовен член

Спаска

Благоева

Маринкова

1610000848

Редовен член

Станислав

Руменов

Ангелов

1610000849

Редовен член
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Стоян

Николаев

Чавдаров

2210003536

Редовен член

Таня

Атанасова

Николова

1610000496

Редовен член

Таня

Стойчева

Димитрова

1610000395

Редовен член

Тихомир

Колев

Тодоров

1610000409

Заличен

Тодор

Трифонов

Трифонов

2610000141

Редовен член

Цветелина

Недялкова

Рашкова

1610000739

Редовен член

УИН

Статут към 1.03.2016 г.

РФК Разград
Име

Презиме

Фамилия

Пепа

Атанасова

Атева

1710000059

Редовен член

Слава

Петрова

Великова

2210003482

Редовен член

РФК Русе
Име

Презиме

Фамилия

УИН

Статут към 1.03.2016 г.

Биляна

Георгиева

Кехайова

1810000190

Редовен член

Велислава

Антонова

Дончева

1810000191

Редовен член

Величка

Георгиева

Иванова

1810000012

Редовен член

Гиргина

Божанова

Стоянова

1810000026

Редовен член

Деница

Пламенова

Ченджиева

1810000193

Редовен член

Джулиетта

Оганисян

1810000194

Редовен член

Димитра

Лефтерова

Минчева

1810000159

Редовен член

Елена

Николова

Стойчева

1810000037

Редовен член

Искра

Петрова

Алтънова

0410000071

Редовен член

Кармен

Неделчева

Петкова

1810000062

Заличен

Мария

Драганова

Мицова

1810000075

Редовен член

Тихомира

Хартюн

Чадържиян

1810000192

Редовен член

УИН

Статут към 1.03.2016 г.

1910000056

Редовен член

РФК Силистра
Име

Презиме

Фамилия

Десислава

Иванова

Констанцалиева

Кръстина

Драганова

Иванова

1910000016

Заличен

Огнян

Николаев

Йорданов

1910000063

Редовен член

Петя

Наскова

Йорданова

1910000058

Редовен член

УИН

Статут към 1.03.2016 г.

2010000024

Редовен член

РФК Сливен
Име

Презиме

Фамилия

Ваньо

Енчев

Иванов

Веселина

Ангелова

Ангелова

0210000455

Редовен член

Мария

Михайлова

Иванова

2010000088

Редовен член

Мария

Тодорова

Димитрова

2410000236

Редовен член

Петранка

Трифонова

Александрова-Гройел

2010000099

Редовен член

Тонка

Филипова

Говедарска

2210002412

Редовен член

Юлия

Алексеева

Бойчева

2010000124

Редовен член

Гергана

Стоименова

Чолакова

2110000073

Заличен

Иван

Насков

Губеров

2110000085

Редовен член

Ивелина

Светославова

Бончева

0910000075

Редовен член

Маргарита

Стоянова

Василева

0310000168

Редовен член
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Тодор

Чанков

Митрев

0910000032

Редовен член

Филис

Мустафова

Халилова

0310000438

Редовен член

УИН

Статут към 1.03.2016 г.

РФК София област
Име

Презиме

Фамилия

Боряна

Начева

Маркова

2310000250

Редовен член

Вилияна

Бобева

Доросиева

1610000710

Редовен член

Галина

Георгиева

Иванова

2210003143

Редовен член

Душан

Блаже

Ставревски

2310000255

Редовен член

Емилия

Стефанова

Ризова

2210000748

Редовен член

Катя

Кирилова

Михайлова

2310000005

Редовен член

Ламбрини

Димитри

Проикаки

2310000247

Заличен

Лидия

Павловна

Араланова

1310000224

Редовен член

Мадлена

Иванова

Пашова

2310000254

Редовен член

Мариета

Григорова

Петрова

2210001228

Редовен член

Милена

Владимирова

Кръстева

2210002725

Редовен член

Николай

Божидаров

Величков

2210002073

Заличен

Паулина

Стоянова

Михайлова

2210001526

Редовен член

Светослав

Славейков

Димитров

2210001746

Редовен член

Силвия

Танева

Аловска

2310000252

Редовен член

Станка

Иванова

Васева

2210001824

Редовен член

Стефан

Атанасов

Попов

2310000032

Редовен член

Романи

2310000253

Редовен член

Монова

2310000251

Редовен член

УИН

Статут към 1.03.2016 г.

Стефания
Теменуга

Славева

РФК София – Столична
Име

Презиме

Абдул

Фамилия
Хабиб

2210000001

Редовен член

Адел

Хабиб

Ибрахим

2210000006

Редовен член

Аделина

Пламенова

Томова

2210003739

Редовен член

Албена

Димитрова

Димитрова

2210000019

Редовен член

Албена

Ивайлова

Тодорова

2210003373

Редовен член

Александра

Кирилова

Конова

2210003585

Заличен

Александра

Живковна

Желева

2210002690

Редовен член

Александра

Викторова

Касабова

2210003722

Редовен член

Александрина Емилова

Загорова

2210002654

Редовен член

Александър

Асенов

Цолов

2210003653

Редовен член

Александър

Любенов

Нинков

2210003799

Редовен член

Алия

Салах

Али

2210003824

Редовен член

Анастасия

Николаева

Стоилова

2210003786

Редовен член

Ангел

Сашев

Емануилов

2210003014

Заличен

Ангелина

Димитрова

Караманлиева

2210003843

Редовен член

Анета

Рангелова

Владимирова

2210000084

Редовен член

Анита

Бойчева

Спасова

2210003732

Редовен член

Анна

Сергеева

Сръндева

2210003789

Редовен член

Анна

Райкова

Петкова

0210000333

Редовен член

Антоанета

Ангелова

Василева

2210000112

Редовен член
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Антония

Веселинова

Белчева

2210003569

Редовен член

Атанас

Трайков

Гогов

0110000230

Редовен член

Биляна

Захариева

Орлова

2210002998

Редовен член

Бистра

Петрова

Терзиева-Цветкова

2210002841

Редовен член

Божидар

Бориславов

Борисов

2210003773

Редовен член

Борислав

Иванов

Йорданов

2210000191

Редовен член

Борислав

Стефчов

Илиев

0210000402

Редовен член

Боряна

Цветанова

Соколова

2210000207

Редовен член

Бранимир

Александров

Златков

2210003823

Редовен член

Валентина

Петрова

Стайкова

2210002148

Редовен член

Валентина

Валентинова

Кирилова

2210003770

Редовен член

Валя

Ценова

Ценова

2210003089

Редовен член

Ваня

Петрова

Косовска

2210003777

Редовен член

Ваня

Петрова

Минчева

2210003416

Редовен член

Ваня

Тонкова

Василева

2210003790

Редовен член

Ваня

Иванова

Матева

2210003793

Редовен член

Ваня

Иванова

Гоцева

2210003855

Редовен член

Васил

Николов

Василев

2210000263

Редовен член

Василка

Владимирова

Каракашева

2210000265

Редовен член

Василка

Симеонова

Илиева

2210002238

Редовен член

Велислава

Петкова

Александрова

2210003820

Редовен член

Венета

Ангелова

Каменова

2210003735

Заличен

Вероника

Александрова

Хаджипопова

2210003791

Редовен член

Весела

Божидарова

Георгиева

2210000307

Заличен

Веселина

Стоянова

Доневска

2210003757

Редовен член

Виктория

Борисова

Милчева

2210003380

Заличен

Виктория

Руменова

Виденова

2210003708

Редовен член

Виктория

Валентинова

Омайска

2210003712

Редовен член

Владислава

Людмилова

Петрова

2210003532

Заличен

Габриела

Валентинова

Велева

2210002425

Редовен член

Габриела

Валентинова

Мирчева

2210003730

Редовен член

Габриела

Лъчезарова

Величкова

2210003859

Редовен член

Газела

Мохамед

Насър-Еддин

2210003827

Редовен член

Галин

Пламенов

Ганев

2210003753

Редовен член

Галя

Кирилова

Димитрова

2210003711

Редовен член

Гари

Крикор

Долмаян

1610000599

Редовен член

Геннади

Гончеренко

2410000243

Редовен член

Георги

Иванов

Георгиев

2210003718

Редовен член

Георги

Димитров

Стамболиев

2210003882

Редовен член

Гергана

Емилова

Парпулова

1610000815

Редовен член

Гергана

Стоянова

Колева

2210003729

Редовен член

Гергана

Николаева

Паунова

2210003814

Редовен член

Гергана

Данаилова

Парушева

2210003868

Редовен член

Гергана

Стефанова

Лесова

0310000479

Редовен член

Господин

Радостинов

Желев

2210003818

Редовен член
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Даниел

Петков

Манев

2210003797

Редовен член

Даниела

Стаматова

Тодорова-Кишкина

2210000502

Редовен член

Даниела

Благоева

Манчева

2210003237

Редовен член

Даниела

Ангелова

Ташева

2210003884

Редовен член

Данче

Виткова

Колева

2210000508

Редовен член

Ставревски

2210003514

Редовен член

Дарко
Дебора

Янкова

Енева

2210003842

Редовен член

Деляна

Стоянова

Петрова

2510000064

Редовен член

Деница

Тошкова

Хаджиева

2210003752

Редовен член

Деница

Драгомирова

Драголова

2210003835

Редовен член

Десислав

Бисеров

Стоичков

2210003806

Редовен член

Десислава

Любомирова

Христова

2210002159

Редовен член

Десислава

Стойчева

Раданова

2210003754

Редовен член

Десислава

Михайлова

Стоянова

2210003784

Редовен член

Десислава

Валентинова

Цветанова

2210003785

Редовен член

Джамал

Ахмед

Сайед-Юсеф

2210003844

Редовен член

Диан

Красимиров

Динев

2210003837

Редовен член

Диана

Христова

Дашева

2210003883

Редовен член

Диана

Стойчева

Стоянова

2210003874

Редовен член

Диана

Кръстева

Тасева

2210002101

Редовен член

Диана

Младенова

Дамянова

2210003863

Редовен член

Диана

Събинова

Мисанкова

2210003866

Редовен член

Дима

Белкова

Тодорова

2210003213

Редовен член

Димитра

Георги

Иванова

2210000583

Редовен член

Димитрина

Живкова

Желева-Димитрова

2210003817

Редовен член

Димитрия

Райчева

Великинска

2210003741

Редовен член

Димитър

Петров

Бръчков

2210003780

Редовен член

Димитър

Тодоров

Бъчваров

2210003829

Редовен член

Димчо

Ангелов

Даскалов

2210002431

Редовен член

Диян

Милчев

Господинов

2210003047

Редовен член

Дона

Огнянова

Панайотова

2210003766

Редовен член

Дора

Христова

Тодорова

2210003891

Редовен член

Доротея

Василева

Набоко

2210003848

Редовен член

Евгений

Драганов

Атанасов

2210003700

Редовен член

Кармазичева

2210003023

Редовен член

2210000655

Редовен член

Евгения
Евгения

Илиева

Нинова-Тилева

Евгения

Тихомирова

Рангелова

2210002216

Редовен член

Евгения

Валтер

Гервазова

2210002809

Редовен член

Евгения

Любомирова

Генчева

2210003699

Редовен член

Евгения

Лозанова

Стаменова

2210003740

Редовен член

Екатерина

Господинова

Уайт

2210003878

Редовен член

Екатерина

Венциславова

Славчева

2210003825

Редовен член

Екатерина

Людмилова

Янкулова

2210003188

Редовен член

Екатерина

Христова

Христова

2210003798

Редовен член

Елена

Игор

Фиделска

2210003721

Редовен член
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Елена

Илиева

Маринска

2210002785

Редовен член

Елена

Живкова

Колева

2210003736

Редовен член

Елена

Велинова

Паунова

2210003764

Редовен член

Елена

Иванова

Даракчиева

2210003792

Редовен член

Елеонора

Русева

Копаранова

2210003136

Редовен член

Елисавета

Йосифова

Йосифова

2210003781

Редовен член

Елисавета

Данаилова

Николова

2210003833

Редовен член

Емил

Иванов

Чавдаров

2210003467

Редовен член

Емилия

Костадинова

Василева

2210003864

Редовен член

Емилия

Людмилова

Александрова

2210003745

Редовен член

Зилал

Хатиб

2210003861

Редовен член

Зоран

Костадиновски

0210000337

Редовен член

Зорница

Емилова

Спасова-Миткова

2210003888

Редовен член

Ива

Димитрова

Калугерова

2210003147

Редовен член

Ива

Георгиева

Белинска

2210003808

Редовен член

Ивайло

Николаев

Сираков

2210003830

Редовен член

Иван

Кръстев

Тодоров

2210000831

Заличен

Иван

Колев

Добрев

2210003845

Редовен член

Иван

Димитров

Сотиров

2210003709

Редовен член

Иван

Емилов

Генчев

2210003725

Редовен член

Иван

Петков

Йонков

2210003805

Редовен член

Иванка

Михайлова

Панчева

2210003249

Редовен член

Ивелина

Георгиева

Желязкова

2210003834

Редовен член

Ивелина

Лъчезарова

Иванова

2210003748

Редовен член

Ивелина

Йорданова

Бояджиева

2210003831

Редовен член

Илия

Пламенов

Фъртунов

0210000435

Редовен член

Илияна

Цветкова

Стойнова

2210000896

Редовен член

Аксой

2210003734

Редовен член

Илкер
Илонка

Йончева

Аянова

2210003707

Редовен член

Ирена

Пламенова

Пенчева

2210003724

Редовен член

Ирина

Веселинова

Михова-Балабанова

2210002503

Редовен член

Йоана

Христова

Николова

2210002815

Редовен член

Йордан

Андреев

Георгиев

1410000104

Редовен член

Йордан

Иванов

Йорданов

2210003719

Редовен член

Йорданка

Василева

Малинова

2210000958

Редовен член

Йохана

Тошкова

Илиева

2210002301

Редовен член

Кайан

Фархан

Хусеин

2210003813

Редовен член

Калоян

Стоянов

Стефанов

2210003760

Редовен член

Камелия

Светославова

Гълъбова

2210003794

Редовен член

Капка

Илиева

Петкова

2210003892

Редовен член

Карин

Викторова

Люцканова

2210003819

Редовен член

Карина

Христова

Ленкова

2210003801

Редовен член

Катерина

Георгиева

Великова

2210003360

Редовен член

Катерина

Аврамоска

Ставревска

2210003795

Редовен член

Катя

Красимирова

Тодорова

2210003241

Редовен член
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Катя

Петрова

Бачовска

2210003881

Редовен член

Катя

Петрова

Михайлова

2210002155

Редовен член

Кирил

Петков

Методиев

2210003828

Редовен член

Клаудия

Ивайлова

Александрова

2210003727

Редовен член

Костадин

Петров

Стоянов

2210002125

Редовен член

Красимира

Гаврилова

Петрова

2210001046

Заличен

Кристина

Спасимирова

Тонкова

2210003728

Редовен член

Кръстинка

Илиева

Димитрова

2210002813

Редовен член

Лалка

Радойцева

Мусиевска

2210002638

Редовен член

Леман

Юсеин

Адем

2210003775

Редовен член

Лидия

Георгиева

Беломорска

2210003434

Редовен член

Лилия

Монева

Воци

2210001099

Заличен

Лилия

Николова

Омарска

2210003875

Редовен член

Лилия

Валериева

Богданова

2210003811

Редовен член

Лиляна

Петкова

Петкова

2210001120

Редовен член

Лозена

Адриянова

Отчева

0510000092

Редовен член

Любима

Велизарова

Гонкова

2210003717

Редовен член

Любима

Емилова

Панчева

2210003778

Редовен член

Людмил

Порфириев

Бахметиев

2210003836

Редовен член

Магдалена

Костадинова

Герчева

1610000220

Редовен член

Майя

Константинова

Славчева-Тодорова

2210003852

Редовен член

Маргарита

Димитрова

Тодорова

2210003872

Редовен член

Мариела

Георгиева

Мазнева

2210003743

Редовен член

Маринета

Александрова

Кабзималска

2210003889

Редовен член

Марио

Исам

Кабул

2210003142

Редовен член

Мария

Красимирова

Костова

2210003445

Заличен

Мария

Бойкова

Здравкова

2210002713

Редовен член

Мария

Антонова

Качамакова

2210003064

Редовен член

Мария

Божидарова

Рашкова

2210003768

Редовен член

Мария

Валентинова

Ценева

2210003779

Редовен член

Мария

Венциславова

Войнова

2210003810

Редовен член

Мария

Иванова

Кирилова

1810000181

Редовен член

Марияна

Герчева

Петрова-Русева

2210001307

Редовен член

Мартин

Иванчев

Димитров

2210003704

Редовен член

Мартин

Живков

Малчев

2210003763

Редовен член

Мартина

Иванова

Илиева

2210003841

Редовен член

Мила

Александрова

Александрова

2210003847

Редовен член

Милена

Димитрова

Тодорова

2210001352

Редовен член

Милена

Гошева

Георгиева

2210003723

Редовен член

Мирослав

Митков

Колев

2210003710

Редовен член

Мирослав

Емилов

Митов

2210003850

Редовен член

Михаела

Цветославова

Митова

2210003218

Редовен член

Момчил

Величков

Велчев

2210003681

Заличен

Моника

Димитрова

Димитрова

2210003158

Редовен член

Моника

Володина

Методиева

2210003802

Редовен член
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Моника

Майк

Хорсикян

2210003890

Редовен член

Мохамад

Хадра

Омар

2210003589

Редовен член

Надежда

Евгениева

Георгиева

2210002084

Заличен

Невена

Живкова

Цанева

2210001429

Редовен член

Невена

Станимирова

Тодорова

2210003815

Редовен член

Невенка

Любенова

Фиркова

2210002303

Редовен член

Неда

Боянова

Чамова

2210003809

Редовен член

Неделина

Данчева

Цонева

2210003750

Редовен член

Незабравка

Димитрова

Герова

2210003887

Редовен член

Несрин

Рефай

2210003659

Редовен член

Никодим

Петров

Драганов

2210003838

Редовен член

Никола

Енев

Хадживасилев

2210003769

Редовен член

Никола

Костовски

2210003701

Редовен член

Никола

Анести

Господинов

2210003731

Редовен член

Никола

Петров

Харадинов

2210003746

Редовен член

Николай

Александров

Алексиев

2210001467

Редовен член

Николай

Емилов

Милчев

2210002943

Редовен член

Николче

Гоцевски

2210003771

Редовен член

Огнен

Вейнович

2210003787

Редовен член

Олга

Петрова

Костова-Захариева

2210001504

Редовен член

Олена

Леонидовна

Кралимаркова

2210003851

Редовен член

Павелина

Стоилова

Георгиева

2210003869

Редовен член

Паолина

Мохамед

Муса

2210003858

Редовен член

Пембегюл

Незахат

Бошнак

2210003822

Редовен член

Пенка

Димитрова

Тодорова

2310000248

Редовен член

Петър

Христов

Николаев

2210003160

Редовен член

Петя

Златева

Златева

2210003758

Редовен член

Петя

Анатолиева

Кашева

2210003742

Редовен член

Петя

Костадинова

Жбантова

2210003812

Редовен член

Петя

Василева

Цветкова

2210003857

Редовен член

Пламена

Петрова

Петрова

2210003839

Редовен член

Полина

Веселинова

Нинчева

2210002496

Редовен член

Преслава

Колева

Кръстева

2210003860

Редовен член

Ради

Исам

Кабул

2210003703

Редовен член

Радослав

Атанасов

Крумов

2210002361

Редовен член

Радостина

Иванова

Недева

0310000420

Редовен член

Радостина

Валентинова

Въкова

2210003053

Редовен член

Райна

Емилова

Иванова

2210002597

Редовен член

Райна

Матеева

Луланкова

2210002697

Редовен член

Ралица

Красимирова

Сербезова

2210003816

Редовен член

Ралица

Красимирова

Виденова-Цветанова

2210002242

Редовен член

Ралица

Велинова

Новодрянова

2210003759

Редовен член

Рана

Кинан

Банкусли

2210003086

Редовен член

Рая

Емилова

Сапунджиева

2210003720

Редовен член

Розалина

Георгиева

Николова

2210003761

Редовен член
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Росен

Иванов

Иванов

2210003411

Редовен член

Росица

Ванкова

Зафирова

2210003804

Редовен член

Румяна

Тачова

Пенкова

2210003862

Редовен член

Салуа

Ел-Абед

Мохамад

2210002949

Редовен член

Самер

Абдул

Баки

2210003751

Редовен член

Самир

Адиб

Ал Битар

2210003846

Редовен член

Сашка

Димитрова

Иванова

2210003873

Редовен член

Светла

Захариева

Аладжова

2210001719

Редовен член

Светлана

Стоянова

Стоева

2210003826

Редовен член

Светозар

Георгиев

Димов

2210001739

Редовен член

Светослав

Петров

Еремиев

2210003886

Редовен член

Сесил

Мустафа

ИБ

2210003880

Редовен член

Силвия

Райчева

Белева

2210003871

Редовен член

Симона

Гаро

Вампорова

2210003893

Редовен член

Сияна

Петрова

Димитрова

2210003749

Редовен член

Сияна

Миленова

Кушкиева

2210003865

Редовен член

Славяна

Емилова

Вълкова

2210003803

Редовен член

Снежана

Рачева

Димова

2210003877

Редовен член

Снежана

Христова

Калчева-Сиракова

2210002124

Редовен член

София

Руменова

Георгиева

2210003774

Редовен член

Станимира

Пенчева

Цепова

2210003110

Редовен член

Станислава

Братованова

Йорданова

2210002112

Редовен член

Стела

Драгомирова

Петрова

2210003782

Редовен член

Стефан

Стоянов

Минков

2410000199

Редовен член

Стефан

Димитров

Георгиев

2210003620

Редовен член

Стефан

Георгиев

Стойнев

2210003714

Редовен член

Стефания

Георгиева

Величкова

2210003776

Редовен член

Стефка

Илиева

Духтева

2210001847

Редовен член

Стефка

Ачкова

Панкова

2210003807

Редовен член

Стефка

Маринова

Атанасова

2210003867

Редовен член

Сузан

Мустафа

Шентюрк

2210003879

Редовен член

Таня

Христова

Анастасова

1610000397

Редовен член

Таня

Благоева

Стоянова

2210003756

Редовен член

Татяна

Михайлова

Тодорова

2210003726

Редовен член

Татяна

Нейкова

Йорданова

2210003854

Редовен член

Татяна

Петрова

Янкова

2210003856

Редовен член

Теодора

Георгиева

Виденова

2210002377

Редовен член

Теодора

Манолова

Плеснева

2210003716

Редовен член

Теодора

Михайлова

Перпериева

2210003737

Редовен член

Тереза

Анатолиева

Ангелова

2210003747

Редовен член

Тереза

Благоева

Младенова-Раева

2210003849

Редовен член

Тихомир

Динков

Хаджиев

2210003209

Заличен

Тихомир

Петров

Котов

2210003876

Редовен член

Тодор

Данаилов

Данов

2210002930

Редовен член

Тугбек

Джихад

Арас

2210003762

Редовен член
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Филип

Малинов

Панайотов

2210003800

Редовен член

Христина

Георгиева

Колева

2210003765

Редовен член

Христина

Венциславова

Грозева

2210003738

Редовен член

Христина

Руменова

Драганова

2210003853

Редовен член

Христофор

Благоев

Панайотов

2210001952

Редовен член

Цанко

Илиянов

Кирилов

2210003821

Редовен член

Цветанка

Иванова

Славова

2210003755

Редовен член

Цветелина

Иванова

Венкова

2210003555

Редовен член

Цветелина

Венциславова

Цветкова

0310000402

Редовен член

Ценка

Стоянова

Петрова

2210003713

Редовен член

Юлиана

Юриева

Симеонова

2210003733

Редовен член

Юлиана

Миленова

Василева

2210003767

Редовен член

Юлий

Недялков

Павлов

2210003706

Редовен член

Юрдана

Димитрова

Цанова

2210002008

Заличен

Яна

Георгиева

Огнянова

2210002869

Заличен

Яница

Петкова

Тунтова

2210003715

Редовен член

Яница

Красимирова

Петрова

2210003783

Редовен член

РФК Стара Загора
УИН

Статут към 1.03.2016 г.

Ангел

Име

Иванов

Презиме

Ангелов

2410000002

Редовен член

Ангелинка

Иванова

Константинова

2410000004

Заличен

Богдана

Георгиева

Трифонова

2410000013

Заличен

Николовски

2410000267

Редовен член

Борче

Фамилия

Веселина

Димитрова

Динева

2410000265

Редовен член

Веселина

Николаева

Богоева

0210000080

Редовен член

Ганка

Иванова

Петева

2610000048

Редовен член

Деница

Георгиева

Денева

2410000266

Редовен член

Диана

Василева

Илиева

2410000204

Редовен член

Ивана

Марян

Пауновска

2410000219

Редовен член

Кичка

Христостомова

Станкова

0310000136

Редовен член

Мария

Делчева

Димитрова

2610000142

Редовен член

Мартин

Стайков

Чочев

2410000205

Заличен

Мартин

Танев

Калчев

2410000258

Заличен

Петя

Маргаритова

Петкова-Пашова

2410000221

Заличен

Радка

Христова

Инджова

2410000255

Редовен член

Станимира

Радостинова

Петкова

2210003442

Редовен член

Теодора

Николова

Кичева

1610000404

Редовен член

Цветана

Иванова

Цветкова

2410000190

Редовен член

Явор

Йорданов

Пашов

2410000195

Заличен

УИН

Статут към 1.03.2016 г.

Иванова

2510000025

Заличен

Надежда-Грета Цанева

Смилкова

2510000037

Редовен член

Недка

Иванова

2510000035

Заличен
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Нигяр

Шукриева

Ниязиева

2210002304

Редовен член

Росица

Герасимова

Мустафа

2510000050

Редовен член

УИН

Статут към 1.03.2016 г.

РФК Хасково
Име

Презиме

Фамилия

Веселин

Иванов

Джелепов

0210000413

Редовен член

Гюлюян

Севатин

Алиосман

2610000165

Редовен член

Екатерина

Петкова

Николова

2610000156

Редовен член

Йорданка

Вълчева

Петева

2610000060

Редовен член

Магда

Пръвчева

Бонева

2610000166

Редовен член

Марин

Димитров

Стоянов

2810000024

Редовен член

Мирослав

Калинов

Примов

0210000179

Редовен член

Наталия

Сергеевна

Ванчева

2610000119

Редовен член

Хайрие

Байрямали

Байрям

2610000167

Редовен член

Янка

Петкова

Камбурова

2610000020

Заличен

РФК Шумен
Име
Джейхан

Презиме
Даниелов

Зухал

Фамилия
Антонов

УИН

Статут към 1.03.2016 г.

2710000103

Редовен член

Дурма

2710000102

Редовен член

Милка

Константинова

Цветанова

2710000104

Редовен член

Теодора

Атанасова

Баева

2710000101

Редовен член

РФК Ямбол
УИН

Статут към 1.03.2016 г.

Ванина

Име

Стоянова

Презиме
Барари

Фамилия

2210003667

Редовен член

Николета

Георгиева

Янева

2810000072

Редовен член

Петя

Василева

Василева

2810000071

Редовен член

Таня
2241

Тодорова

Метларова-Пенева

2410000241

Редовен член

44. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на
подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение за
проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали, в площ „Ягода“, разположена в
землищата на с. Друган и с. Старо село, община
Радомир, област Перник, описана със следните
гранични точки в координатна система 1970 г.:
№

X (m)

Y (m)

1.

4581972.51

8478281.51

2.

4582222.37

8478300.77

3.

4582828.42

8478759.8

4.

4582652.81

8479480.53

5.

4581676.58

8478985.86

6.
4581678.64
8478465.27
2471
46. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на
подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1,

т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение за
проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали, в площ „Тръстиково“, разположена
в землището на с. Тръстиково, община Камено,
област Бургас, и описана със следните координати
в координатна система 1970 г.:
№

X (m)

Y (m)

1.

4635011

9569100

2.

4635938

9569747

3.

4635609

9570619

4.
4634620
9569726
2472
47. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на
подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение за
проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали, в площ „Симона“, разположена в землищата на с. Хвостяне и с. Долно
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Дряново, община Гърмен, област Благоевград, и
описана със следните координати в координатна
система 1970 г.:
№

X (m)

Y (m)

1.

4478210

8544655

2.

4477835

8545000

3.

4477500

8545000

4.
4478000
8544345
2473
19. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149,
ал. 4 ЗУТ обявява, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-10 от 28.03.2016 г. за обект: „Ремонт и
преустройство на първи етаж от съществуваща
административна сграда (кад. ид. 72709.514.163.2
и кад. ид. 72709.514.163.8) и промяна на предназначението от кухня, столова и обслужващи
помещения в офиси, пристанищен терминал
„ЛЕСПОРТ“, ПИ кад. идент. 72709.514.163 по КК
на с. Тополи, Западна промишлена зона, кметство
„Тополи“, район „Владислав Варненчик“, Варна,
община Варна. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ
разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересованите лица пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството.
2503
342. – Великотърновският университет „Св.
св. Кирил и Методий“ обявява конкурси за: професори по: област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално
направление 3.5. Обществени комуникации и
информационни науки (теория на журналистиката
и медиите: онлайн комуникация) – един; област
на висше образование 1. Педагогически науки,
професионално направление 1.3. Педагогика на
обучението по (теория и методика на физичес
кото възпитание и спортната тренировка – лека
атлетика) – един; област на висше образование
1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...
(теория и методика на физическото възпитание и
спортната тренировка – методика на физическото
възпитание в началното училище) – един; област
на висше образование 1. Педагогически науки,
професионално направление 1.2. Педагогика (теория на възпитанието и дидактика) – един; област
на висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.8.
Икономика (политическа икономия) – един; област на висше образование 3. Социални, стопански
и правни науки, професионално направление 3.2.
Психология (консултативна психология, юридическа психология, психология на рисковото и
асоциално поведение) – един; област на висше
образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението
по ... (методика на обучението по изобразително
изкуство) – един; област на висше образование
2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.4. Религия и теология (литургика) – един;
доценти по: област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление
2.1. Филология (немскоезична литература) – един;
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област на висше образование 2. Хуманитарни
науки, професионално направление 2.1. Филология (съвременен френски език) – един; област
на висше образование 2. Хуманитарни науки,
професионално направление 2.1. Филология (славянски езици – съвременен полски език) – един;
област на висше образование 1. Педагогически
науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (теория и методика
на физическото възпитание и спортната тренировка – кинезитерапия) – един; област на висше
образование 3. Социални, стопански и правни
науки, професионално направление 3.6. Право
(гражданско и семейно право) – един; област
на висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.6.
Право (международно право и международни
отношения) – един; главни асистенти по: област
на висше образование 2. Хуманитарни науки,
професионално направление 2.1. Филология (славянски езици – съвременен руски език) – един;
област на висше образование 2. Хуманитарни
науки, професионално направление 2.1. Филология (румънски език) – един; област на висше
образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (методика на обучението по български
език) – един; област на висше образование 2.
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (американска литература на
ХIХ, ХХ, ХХI век) – двама; област на висше
образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (новогръцки
език) – двама; област на висше образование 2.
Хуманитарни науки, професионално направление
2.1. Филология (класически езици) – един; област
на висше образование 1. Педагогически науки,
професионално направление 1.2. Педагогика
(теория на възпитанието и дидактика – работа
с деца с асоциално поведение) – един; област
на висше образование 1. Педагогически науки,
професионално направление 1.2. Педагогика
(теория на възпитанието и дидактика – предучилищна педагогика) – двама; област на висше
образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (теория
на възпитанието и дидактика – управление на
образованието) – един; област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално
направление 1.3. Педагогика на обучението по ...
(методика на обучението по анатомия, физиология,
хигиена и здравно възпитание), за нуждите на
Филиала – Враца – един; област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално
направление 1.3. Педагогика на обучението по ...
(методика на обучението по музика), за нуждите
на Филиала – Враца – един; област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално
направление 1.3. Педагогика на обучението по ...
(методика на обучението по български език и
литература – литература за деца), за нуждите
на ПК – Плевен – един; област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки,
професионално направление 3.8. Икономика
(финанси) – един; област на висше образование
3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и
управление (икономика и управление) – трима;
област на висше образование 8. Изкуства, професи-
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онално направление 8.2. Изобразително изкуство
(рисуване) – един; област на висше образование
8. Изкуства, професионално направление 8.2.
Изобразително изкуство (живопис) – един; област
на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство
(скулптура) – трима; област на висше образование
8. Изкуства, професионално направление 8.2.
Изобразително изкуство (графика) – трима; област
на висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.6.
Право (конституционно право) – един; област
на висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.6.
Право (финансово право) – един; област на висше
образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология
(християнска археология и изкуство) – един,
всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в ректората,
отдел „Управление на персонала“, стая 307, тел.
062/618-308 и 062/618-368.
2443
230. – Шуменският университет „Епископ
Константин Преславски“ обявява конкурси за:
професори по: област на висше образование 2.
Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология (История на
България – Нова българска история) – един, със
срок 2 месеца; област на висше образование 1.
Педагогически науки, професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието
(Управление на образованието) – един, със срок
2 месеца; доценти по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално
направление 1.3. Педагогика на обучението по ...
(Методика на обучението по български език и
литература) – един, със срок 3 месеца; област
на висше образование 1. Педагогически науки,
професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика) – един, със
срок 2 месеца; област на висше образование 3.
Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Счетоводна
отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност) – един, със срок 2 месеца; област на висше
образование 5. Технически науки, професионално
направление 5.13. Общо инженерство (Инженерна логистика) – един, със срок 2 месеца; област
на висше образование 9. Сигурност и отбрана,
професионално направление 9.1. Национална сигурност (Системи за сигурност) – един, със срок
2 месеца; главни асистенти по: област на висше
образование 5. Технически науки, професионално
направление 5.13. Общо инженерство (Инженерна
логистика) – един, със срок 2 месеца; област на
висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професион ално направление 3.5.
Обществени комуникации и информационни
науки (Организация и управление извън сферата
на материалното производство) – един на 1/4
щат, със срок 2 месеца. Документи се подават
в ректорската канцелария на ШУ, Шумен, ул.
Университетска 115, корпус 1, каб. 107. За информация: тел.: 054/830 495, в. 121, GSM: 0899 901943.
2505
55. – Институтът за исторически изследвания
при БАН – София, обявява конкурс за професор
по професионално направление 2.2. История и
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археология, научна специалност „История на България (Съвременна история на България), палеография (вкл. историография и източникознание)“
(генеалогия), за нуждите на секция „История на
България след Втората световна война“ със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в канцеларията на института, 1113
София, бул. Шипченски проход 52, бл. 17, ет. 2,
тел. 02 870 8513.
2474
31. – Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН, София, обявява конкурс за академичната длъжност главен
асистент в секция „Научни пресмятания“ по
професионално направление 4.5. Математика,
специалност 01.01.09. Изчислителна математика,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в института, София
1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25А, стая 215, тел.
02/979 32 18.
2501
219. – Институтът по животновъдни науки – Костинброд, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академичната
длъжност професор по научна специалност „Хранене на селскостопанските животни и технология
на фуражите“, професионално направление 6.3.
Животновъдство, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
Института по животновъдни науки – Костинброд
2232, сп. Почивка, тел. 0721/68940.
2511
15. – Общ и н а Асеновг р а д на о снова н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект на парцеларен план за уличен водопровод
PE-HD ∅ 63 (3,8 mm) 1.00 MP до поземлени имоти
КИ 49151.14.125, КИ 49151.14.121 и КИ 49151.14.136
по кадастралната карта на с. Мостово и поземлен
имот КИ 1299.10.48 по кадастралната карта на
с. Врата – част с. Врата. Проектът и придружаващата го документация са изложени за справка
в информационния център на общината. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
2462
15а. – Община Асеновгра д на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект на парцеларен план за уличен водопровод PE-HD ∅ 63 (3,8 mm) 1.00 MP до поземлени
имоти КИ 49151.14.125, КИ 49151.14.121 и КИ
49151.14.136 по кадастралната карта на с. Мостово
и поземлен имот КИ 1299.10.48 по кадастралната
карта на с. Врата – част с. Мостово. Проектът и
придружаващата го документация са изложени за
справка в информационния център на общината.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
2461
11. – Община Брезник, дирекция „ТСУ и
ЕИ“, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява
на заинтересуваните лица, че е постъпило за-
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явление вх. № 2600-11 от 18.04.2016 г. от КТВ
„Брезник“ – ООД, Перник, с управител Красимир Любчов Павлов, с внесен за приемане и
одобрение комплексен проект за инвестиционна
инициатива, съдържащ подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) на трасе
и сервитут и инвестиционен проект за обект:
Оптична кабелна линия от ул. Иван Тимофеев, гр. Брезник, до ТВ ретранслатор, местност
Гребен, землище гр. Брезник. Сервитутът на
оптичната кабелна линия е общо 1 м. Имотите, които се засягат от трасето и сервитута по
КККР на землището на гр. Брезник, са: в урбанизираната територия – имот с идентификатор
06286.501.1749; в земеделската територия – имоти с
идентификатори 06286.12.44; 06286.12.37; 06286.8.36;
06286.8.34; 06286.8.39; 06286.103.5 и 06286.103.4; в
горската територия – имоти с идентификатори
06286.103.1 и 06286.103.8. Проектът за комплексен
проект за инвестиционна инициатива, съдържащ
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) на трасе и сервитут и инвестиционен
проект, се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ“ при
Община Брезник и може да бъде прегледан всеки
присъствен ден. Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица в едномесечен срок от датата
на обнародването в „Държавен вестник“ могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за ПУП – ПП до общинската
администрация – Брезник.
2469
57. – Община Дулово на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план (ПУП) – план за застрояване и парцеларен
план за елементите на техническата инфраструктура – електропровод и водопровод за поземлен
имот № 000067 в землището на с. Поройно,
местността Стопански двор, с възложител „Братя
Пепеч“ – ЕООД, с. Поройно. Проектът е изложен в сградата на общината, ет. 2, стая 18. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
2447
2. – Община Каварна на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – план за регулация
(ПУП – ПР), засягащ имоти с идентификатори
66113.28.11, 66113.28.12, 66113.28.13, 66113.28.14,
66113.28.15 по КККР на с. Селце, община Каварна – частна собственост, и част от имот с
идентификатор 66113.28.6 по КККР на с. Селце,
община Каварна – общинска собственост. Проектът се намира в отдел „Устройство на територията и инвестиции“ при Община Каварна и
на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да се запознаят с
него, като при необходимост могат да направят
писмени искания, предложения и възражения до
общинската администрация – Каварна.
2560
1. – Община Павел баня на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение на ПУП – парцеларен план на трасе
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на водопровод, захранващ ПИ 55021.171.804 и
ПИ 55021.171.805, по КККР в землище гр. Павел
баня, община Павел баня, област Стара Загора.
Трасето започва от селищен водопровод ∅ 200
стомана, западно от път ІІ-56, представляващ
ПИ с идентификатор 55021.004.892, преминаващ
през ПИ 55021.4.515 – н.т.п. полски път, преминаващ през ПИ 55021.171.526 – н.т.п. полски път;
55021.4.36 –  н.т.п. нива; 55021.4.35 – н.т.п. нива;
55021.171.526 – н.т.п. полски път, община Павел
баня; 55021.171.43 – н.т.п. нива; 55021.171.42 – н.т.п.
нива, до ПИ 55021.171.804 в местността Иринлийски ливади в землището на гр. Павел баня,
община Павел баня, област Стара Загора. Общата
дължина на водопроводното трасе – 269,45 л.
м. Площ на сервитута – 161,67 кв. м. Проектът
се намира в Община Павел баня, ул. Освобождение 15, ет. 2, стая № 9, и може да се прегледа
от заинтересуваните лица всеки присъствен ден.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ писмени възражения, предложения и искания по проекта могат
да бъдат подавани до общинската администрация
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
2444
2. – Община Павел баня на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение на ПУП – парцеларен план на ел.
трасе от нов ЖР стълб, вграден между стълб
№ 4 и стълб № 5, на ВЛ 20 kV извод „Габарево“,
намиращ се в поземлен имот с идентификатор
55021.171.38 – н.т.п. нива; преминаващ през ПИ
55021.4.36 – н.т.п. нива; 55021.4.35 – н.т.п. нива;
55021.171.526 – н.т.п. полски път, община Павел
баня; 55021.171.43 – н.т.п. нива; 55021.171.42 – н.т.п.
нива, нов трафопост в имот с идентификатор
55021.171.804 и ПИ 55021.171.805 в местността Иринлийски ливади в землището на гр. Павел баня,
община Павел баня, област Стара Загора. Общата
дължина на кабелното трасе е 268,30 м. Площ на
сервитута – 536,60 кв. м. Проектът се намира в Община Павел баня, ул. Освобождение 15, ет. 2, стая
№ 9, и може да се прегледа от заинтересуваните
лица всеки присъствен ден. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ писмени възражения, предложения и
искания по проекта могат да бъдат подавани до
общинската администрация в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
2445
16. – Община Перник на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за ел. захранване на „Кариера за добив на инертни материали“ в имоти 000627, 000628, 000629, 000631,
000633 и част от имот 000810 по КВС на с. Студена,
община Перник. Трасето на новопроектирания ел.
кабел 20 kV започва от съществуващо ЖР на ВЛ
20 kV „Друган“ в поземлен имот 00021, преминава
през поземлени имоти 70038.0.506; 70038.0.637;
70038.0.639 до нов БМКТП (до 800 kV) в имот
70038.0.631 по КВС на с. Студена, община Перник.
Проектът за ПУП – ПП се намира в стая № 5,
ет. 12 на общинската администрация – Перник.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
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възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план до общинската
администрация.
2414
56. – Община Полски Тръмбеш на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява на заинтересуваните
лица, че съгласно Решение № 35 от протокол № 4
от 17.12.2015 г. на Общинския съвет – гр. Полски
Тръмбеш, е изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект „Базова станция
№ VTR 0217.A000 – Orlovetz Nova“ в поземлен имот
№ 067007 по КВС на с. Орловец, община Полски
Тръмбеш, област Велико Търново, местност Буровското, подобект „Външно електрозахранване на
поземлен имот № 067007 по КВС на с. Орловец“.
Проектът е на разположение на заинтересуваните
лица в отдел „Устройство на територията“ на
общината. Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация – Полски
Тръмбеш.
2468
4. – Община Раковски на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че с
решение II, взето с протокол № 12 от 23.03.2016 г.
на ЕСУТ при общината, е допуснат проект за
изменение на кадастралния план за ПИ 503.118
и изменение на ПУП – план за регулация за
УПИ – III-118 в кв. 19 по ПУП на кв. Парчевич,
гр. Раковски, като се заличава ПИ 503.118 и се
образуват три нови ПИ: ПИ 503.252, с имотни
граници, съвпадащи с регулационните граници на УПИ – III-118, ПИ 503.9526 – улица, и
ПИ 503.9533 – улица, с имотни граници съгласно трасировъчния план на новообразуваните
поземлени имоти, придружаващ проекта за изменение, без да се променят имотните граници
със съседните поземлени имоти. В регистъра
на имотите новообразуваният ПИ 503.252 да
се запише на наследниците на Никола Василев
Сидеров, а ПИ 503.9526 и ПИ 503.9533 – улици,
на Община Раковски. Отпада УПИ – III-118 и се
образува нов УПИ: УПИ – III-252, с регулационни граници, съвпадащи с имотните граници
на новообразувания ПИ: ПИ 503.252. Проектът
може да се разгледа в сградата на общината,
стая № 2, ет. 1. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация – Раковски.
2562
24. – Община гр. Севлиево, област Габрово,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект на подробен устройствен
план – парцеларен план и схеми за трасета на
въздушно ел. захранване с НН 0,23 kV с обща дължина 119 м, като 35 м попадат в населеното място,
а 84 м – в земеделска територия, и водопровод с
дължина 13 м до ПИ 064007 – м. Между шосетата,
в КВС на землище с. Богатово, община Севлиево.
Кабелът преминава през ПИ 064013 – нива, ПИ
064012 – нива, ПИ 064009 – нива, ПИ 064008 – „за
складова база“, ПИ 04555.0.157 – полски път и
улица в урбанизирана територия на с. Богатово.
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Водопроводът преминава през ПИ 064008 – „за
складова база“. Линиите на трасетата са съгласно
графичната част на проекта. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания до общинската администрация.
2446
29. – Община гр. Севлиево, област Габрово,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект на подробен устройствен
план – парцеларен план за трасета на електропровод и водопровод за захранване на ПИ
65927.31.17 (проектен) като част от ПИ 65927.31.6
по кадастралната карта на гр. Севлиево, местност
Балабанца, собственост на ЕТ „Делта – 2 – Лалева“. Трасето на електропровода започва от БКТП
„Минерал“, намиращ се в ПИ 65927.31.1 – нива,
преминава през ПИ 65927.31.7 – полски път,
през ПИ 65927.31.3 – храсти, и достига до ПИ
65927.31.17 (проектен) като част от ПИ 65927.31.6
по кадастралната карта на гр. Севлиево, местност
Балабанца. Сервитутът на електропровода е по
2 м от двете страни на оста на трасето. Трасето на
водопровода започва от съществуващ водопровод
∅ 160 PVC, преминава през ПИ 65927.31.7 – полски път, през ПИ 65927.31.3 – храсти, и достига
до ПИ 65927.31.17 (проектен) като част от ПИ
65927.31.6 по кадастралната карта на гр. Севлиево,
местност Балабанца. Сервитутът на водопровода
е по 0,70 м от двете страни на оста на трасето.
Линиите на трасетата са съгласно графичната
част на проекта. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения до общинската
администрация.
2528
1. – Община с. Братя Даска лови, област
Стара Загора, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ
съобщава, че са изработени проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за поливни
цели на масивите 58 и 59 по части Геодезия и ВиК
с обща дължина на новопроектирания водопровод 1701,72 м, и проект за подробен устройствен
план – парцеларен план част Електротехническа
към масиви 58 и 59 с обща дължина на кабелната
мрежа за разпръсквателни съоръжения 1701,72 м,
преминаващи през поземлени общински имоти
и пътища № 212, № 389, № 548, № 560 и собствени имоти на възложителя с № 58028, № 59007,
№ 59038, № 59048 в землището на с. Съединение,
община Братя Даскалови, за обект: „Изграждане
на напоителна система в масиви 58 и 59 в землището на с. Съединение“, община Братя Даскалови,
област Стара Загора. Проектът се намира в дирекция „УТИСПП“ при Община Братя Даскалови.
Заинтересованите лица могат да се запознаят с
проекта и на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
2459

СЪДИЛИЩА
Върховн и я т а д м и н ис т рат и вен с ъд, пе т о
отделение, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило
оспорване от „Чайкафарма Висококачествените
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Лекарства“ – АД, със седалище и адрес на управ
ление София, бул. Г. М. Димитров 1, и сдружение „Федерация Български пациентски форум“
със седалище и адрес на управление София, ул.
Денкоглу 15, вх. Б, ет. 1, ап. 1, на § 2 от ПМС
№ 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 ПМС № 97
от 2013 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2013 г.; изм. и доп.,
бр. 66, 92 и 107 от 2014 г., последно изменение,
бр. 92 от 27.11.2015 г.), по което е образувано
адм. дело № 14073/2015 г. по описа на Върховния
административен съд.
2440
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпил протест от Милена
Беремска – прокурор във Върховна административна прокуратура срещу Наредбата за изменение
и допълнение на Наредба № 1 от 9.07.2004 г. за
минималните размери на адвокатските възнаграждения, издадена от Висшия адвокатски съвет
(ДВ, бр. 28 от 28.03.2014 г.), по който е образувано
адм. д. № 3586/2016 г. по описа на Върховния
административен съд, шесто отделение.
2532
Върховн и я т а д м и н ис т рат и вен с ъд, пе т о
отделение, на основание чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от „Понерополис фиш“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Балчик, ул. Александър Стамболийски 29, „Калиакра 12“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Каварна, ул. Шипка 4, и
„Делта 2000“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Балчик, ул. Любен Каравелов 3, на
Заповед № РД-09-152 от 9.03.2015 г. на министъра
на земеделието и храните в частта 1.2, в която
се забранява стопанският риболов с всякакъв
вид тралиращи уреди в крайбрежните зони на
Черно море, по което е образувано адм. дело
№ 5392/2015 г. с присъединени към същото адм.
дела № 5634/2015 г. и № 5637/2015 г. по описа на
Върховния административен съд.
2533
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181 АПК съобщава, че по Заповед
№ ОА-АК-83 от 19.02.2016 г., с която областният
управител на област Благоевград оспорва Решение № 30 от 30.12.2015 г. от протокол № 3 от
30.12.2015 г. на Общинския съвет – с. Сатовча,
и потвърдително Решение № 61 от 28.01.2016 г.
от протокол № 4 от 28.01.2016 г. на Общинския
съвет – с. Сат овча, е образу ва но а дм. дело
№ 106/2016 г. по описа на съда и е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
10.05.2016 г. от 10 ч.
2613
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава, че
е постъпило оспорване от Борис Весков Лефтеров
със съдебен адрес Бургас, ул. Оборище 90, ет. 1 – 2,
против решение на Общинския съвет – гр. Бургас,
прието по т. 14 от дневния ред на проведеното
на 26.11.2015 г. заседание, отразено в протокол
№ 3, относно одобряване на ПУП – ПРЗ за ПИ с
идентификатор 07079.1.1147 по КК на гр. Бургас, за
обособяване на УПИ ХХХVI-1147, кв. 7, местност
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Ъгъла (бивша местност Кюшето), землище кв.
Сарафово, землище гр. Бургас. По оспорването
е образувано адм.д. № 478/2016 г.
2498
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава,
че е постъпило оспорване от областния управител
на област Бургас против решение на Общинския
съвет – гр. Бургас, прието по т. 2 от дневния ред
на проведеното на 23.02.2016 г. заседание, отразено в протокол № 8, с което е приета Наредбата
за финансово подпомагане на бургаски клубове,
в частта му, с която са приети разпоредбите на
чл. 9, т. 15 и § 5 ПРЗ. По оспорването е образувано адм.д. № 569/2016 г.
2457
Административният съд – Бургас, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е постъпило
оспорване от Евангелска петдесятна църква
„Филаделфия“, вписана по ф. д. № 2072/2003 г.
по описа на БОС, с адрес: Бургас, ж. к. Изгрев,
бл. 54, вх. 4, ет. 1, представлявана от Стефан
Ненков Кръстев – председател на Духовния съвет,
със съдебен адрес Бургас, ул. Александровска 115,
вх. А, ет. 4, чрез адв. Мариета Георгиева против
Решение № 40-17 от 21.10.2010 г. на Общинския
съвет – гр. Бургас, за актуализация – изменение
на ПУП – ПРЗ на ж. к. Славейков относно УПИ
ІІІ в кв. 51 да бъде отреден за озеленяване, УПИ
VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ в кв. 45, които са новообразувани, да бъдат отредени за обществено
обслужване и плътност до 20 % и височина до
един етаж. В срок 5 години считано от датата на
влизане в сила на плана не се допускат и одобряват изменения на ПУП – ПРЗ, касаещи промяна
в отреждане, характер, начин и показатели на
застрояване. За имоти – общинска собственост,
за които Община Бургас има инвестиционни
намерения в посочения срок, изменение на
ПУП може да бъде допуснато след решение на
Общинския съвет – гр. Бургас. Заинтересованите
лица могат да се конституират като ответници
в производството в едномесечен срок от деня
на обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез подаване на заявление до съда
със съдържание съобразно чл. 218, ал. 4, т. 1 – 7
ЗУТ за конституирането им като ответници. Към
заявлението се прилагат писмените доказателства,
които удостоверяват качеството на заинтересовано
лице на заявителя. По оспорването е образувано
адм. дело № 544/2015 г., което е насрочено за
14.06.2016 г.от 13,30 ч.
2537
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 АПК съобщава, че е постъпил протест от
прок у рор при Районна прок у рат у ра – Горна
Оряховица, против следните разпоредби на Наредбата за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услугите в Община
Горна Оряховица съгласно чл. 9 ЗМДТ, приета с
Решение № 965 от протокол № 59 от 30.01.2003 г.
на Общинския съвет – гр. Горна Оряховица, а
именно чл. 34, ал. 3, т. 11. Поради което на основание чл. 147, ал. 2 АПК във връзка с чл. 45, ал. 3
ЗМСМА районен прокурор на Горна Оряховица
подава протест за отмяна на горепосочените текстове на наредбата, за което е образувано адм. д.
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№ 203/2016 г. по описа на Административния
съд – Велико Търново. Съдебното заседание е
насрочено за 13.05.2016 г. от 10 ч.
2538
Административният съд – София-град, съобщава, че по постъпила жалба срещу чл. 78,
ал. 2 от Наредбата за обществения превоз при
използване на пътни превозни средства по улиците
на територията на Столична община, приета с
Решение № 118 по протокол № 60 от 13.10.2003 г.,
изм. и доп. с Решение № 508 по протокол № 33
от 25.11.2004 г. на Столичния общински съвет, е
образувано адм.д. № 85/2016 г. по описа на Административния съд – София-град, Х тричленен
състав, насрочено за 3.06.2016 г. от 10,30 ч. Всеки,
който има правен интерес, може да се присъедини към оспорването или да встъпи като страна
наред с административния орган до началото
на устните състезания при всяко положение на
делото, без да има право да иска повтаряне на
извършени процесуални действия.
2458
Административният съд – София-град, второ
отделение, 37 състав, съобщава, че по жалби на
„Студио плакат“ – ЕООД, Цена Нешева Каранешева-Джеймс, Костадин Нешев Каранешев и
Милена Костадинова Каранешева, „Еко консултинг“ – ООД, и Българската академия на науките
срещу Решение № 538 от 23.07.2015 г. на СОС в
частта, с която е одобрено изменение на план
за регулация, план за застрояване и приложена
схема на културно-историческо наследство към
ПУП – план за изменение на плана за застрояване
и регулация, м. Център – Зона „А – Север“, относно УПИ II – за античен амфитеатър, УПИ III – за
БАН, и УПИ IV-156 – за общественообслужваща
сграда, кв. 506а, м. Център – Зона „А – Север“,
София, е образувано адм.д. № 11605 от 2015 г. по
описа на съда. Всички заинтересовани лица могат
да се конституират като ответници в настоящото
производство с подаване на заявление до съда
в едномесечен срок от деня на обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“.
2506
Пернишкият районен съд призовава Михеили Терзиев с неизвестен адрес като ответник по
гр.д. № 9223/2015 г., заведено от Венетка Иванова
Терзиева, по чл. 49 СК, да се яви в съда в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ за връчване на препис от искова молба
с приложенията към нея. Ответникът да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 48 ГПК.
2497
Разградският районен съд призовава Махмут
Ърмак, с неизвестен адрес, роден на 25.07.1937 г.,
гражданин на Република Турция, да се яви в
съда на 20.06.2016 г. в 10 ч. като ответник по
гр.д. № 1909/2015 г., заведено от Рафи Ризаев
Мехмедов, по чл. 124, ал. 1 ГПК. Ответникът да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
2555
Районният съд – гр. Средец, призовава Сергей Виталиевич Чикишев, гражданин на Руската
федерация, с неизвестен адрес, като ответник по
гр.д. № 17/2016 г. по описа на съда, заведено от
„Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, с ЕИК
812115210, със седалище и адрес на управление
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Бургас, ул. Ген. Владимир Вазов 3, да се яви в
канцеларията на деловодството в двуседмичен
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 връчени и на
ответника ще бъде назначен особен представител
на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
2539
Районният съд – гр. Средец, призовава Анастасия Владимировна Окорзина, гражданка на
Руската федерация, с неизвестен адрес, като
ответница по гр.д. № 74/2016 г. по описа на Районния съд – гр. Средец, 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 двуседмичен 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 връчени и на ответницата ще бъде назначен особен представител на
основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
2543
Районният съд – гр. Средец, призовава Глеб
Вадимович Косков, гражданин на Руската федерация, с неизвестен адрес, като ответник по гр.д.
№ 74/2016 г. по описа на Районния съд – гр. Средец, 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 двуседмичен 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 връчени и на ответника ще
бъде назначен особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 ГПК.
2544
Районният съд – гр. Средец, призовава Андрей
Иванович Клюшников, гражданин на Руската
федерация, с неизвестен адрес, като ответник
по гр.д. № 74/2016 г. по описа на Районния
съд – гр. Средец, 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 двуседмичен 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 връчени и на ответника
ще бъде назначен особен представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
2545
Районният съд – гр. Средец, призовава Олександр Гуменюк, гражданин на Украйна, с неизвестен адрес, като ответник по гр.д. № 51/2016 г. по
описа на Районния съд – гр. Средец, 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 двуседмичен
срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“, за да получи препис от исковата
молба и приложенията към нея. При неявяване
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книжата ще се смятат за редовно връчени и на
ответника ще бъде назначен особен представител
на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
2546
Районният съд – гр. Средец, призовава Александър Викторович Кардаш, гражданин на Руската
федерация, с неизвестен адрес, като ответник
по гр.д. № 68/2016 г. по описа на Районния
съд – гр. Средец, 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 двуседмичен 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 връчени и на ответника
ще бъде назначен особен представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
2547
Районният съд – гр. Средец, призовава Тимофей Александрович Кардаш, гражданин на
Руската федерация, с неизвестен адрес, като
ответник по гр.д. № 68/2016 г. по описа на Районния съд – гр. Средец, 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 двуседмичен 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 връчени и на ответника
ще бъде назначен особен представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
2548
Районният съд – гр. Средец, призовава Иван
Сергеевич Жуйкин, гражданин на Руската федерация, с неизвестен адрес, като ответник по гр.д.
№ 68/2016 г. по описа на Районен съд – гр. Средец, 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 двуседмичен 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 връчени и на ответника ще
бъде назначен особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 ГПК.
2549
Районният съд – гр. Средец, призовава Валентина Евгениевна Жуйкина, гражданка на
Руската федерация, с неизвестен адрес, като ответник по гр.д. № 68/2016 г. по описа на Районен
съд – гр. Средец, 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 двуседмичен 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 връчени и на ответницата ще бъде назначен особен представител на
основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
2550
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Алексей Павлович Рожков, гражданин на Рус
ката федерация, с неизвестен адрес, като ответник по гр.д. № 18/2016 г. по описа на Районния
съд – гр. Средец, 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 двуседмичен 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 връчени и на ответника
ще бъде назначен особен представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
2551
Районният съд – гр. Средец, призовава Наиля
Шавкетовна Гаврилова, гражданка на Руската
федерация, с неизвестен адрес, като ответница по гр.д. № 77/2016 г. по описа на Районния
съд – гр. Средец, 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 двуседмичен 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 връчени и на ответницата ще бъде назначен особен представител на
основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
2552
Районният съд – гр. Средец, призовава Илья
Вечеславович Лыгин чрез законен представител
Наиля Шавкетовна Гаврилова, гражданин на
Руската федерация, с неизвестен адрес, като ответник по гр.д. № 77/2016 г. по описа на Районния
съд – гр. Средец, 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 двуседмичен 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 връчени и на ответника
ще бъде назначен особен представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
2553
Районният съд – гр. Средец, призовава Ирина Юриевна Пасхина, гражданка на Руската
федерация, с неизвестен адрес, като ответница по гр.д. № 79/2016 г. по описа на Районния
съд – гр. Средец, 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 двуседмичен 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 връчени и на ответницата ще бъде назначен особен представител на
основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
2554
Видинският окръжен съд, гражданско отделение, на основание чл. 74, ал. 1 и 2 ЗОПДНПИ
обявява, че е образувано гр.д. № 94/2016 г. по
мотивирано искане на Комисията за отнемане
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на незаконно придобито имущество – София,
против Сашко Лазаров Тодоров с постоянен адрес
Видин, ул. Росица 29, Лидия Богданова Тодорова
с постоянен адрес Видин, ул. Росица 29, и Лазар
Сашков Лазаров с постоянен адрес Видин, ул.
Росица 29, с цена на иска 355 667,82 лв. и същото е насрочено за първо открито заседание на
8.07.2016 г. от 11 ч., като се иска на основание
чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.) отнемане в
полза на държавата на имущество, придобито
от престъпна дейност, както следва:
От Сашко Лазаров Тодоров и Лидия Богданова
Тодорова на основание чл. 10 във връзка с чл. 4, ал. 1
ЗОПДИППД (отм.):
1. гараж с идентификационен № 10971.504.58.1.14,
със застроена площ 15,93 кв. м, намиращ се на
приземния етаж на масивната жилищна сграда
с идентификационен № 10971.504.58.1, построена
в ПИ с идентификационен № 10971.504.58 по
кадастралната карта на гр. Видин с административен адрес ул. Ильо войвода 30, вх. А, ведно с
1,71 % ид.ч. от общите части на сградата и толкова ид.ч. от правото на строеж върху мястото,
до съседи на гаража: коридор, стълбище, гараж
№ 2 на Евгени Асенов Любенов, общо складово
помещение и външна стена на сградата; ведно
с таванско помещение № 3 с площ 31,90 кв. м,
намиращо се на таванския етаж на същата сграда
на ул. Ильо войвода 30, вх. А, ведно със съответните ид.ч. от общите части на сградата и от
отстъпеното право на строеж върху мястото, до
съседи на таванското помещение: таван № 2 на
Вилма Коцева Павлова; таван № 4 на Христен
Георгиев Йорданов и външна стена на сградата,
придобит с нотариален акт № 163, том ІV, рег.
№ 10015, дело № 644 от 28.07.2006 г., вписан в
СВ – Видин, вх. рег. № 5375 от 29.07.2008 г., акт
№ 49, т. ХІХ, н.д. № 7255/2008 г.; имотът е собственост на Сашко Лазаров Тодоров и Лидия
Богданова Тодорова;
2. недвижими имоти в землището на гр. Дунавци, област Видин, ЕКАТТЕ 25061:
1. нива от 1,252 дка, VІ категория, в местността Шишковото, съставляваща имот № 128005 по
плана за земеразделяне, при граници и съседи:
№ 000207 – полски път на Община Видин; имот
№ 128007 – нива на наследници на Илия Петров
Палуйков; № 000237 – полски път на Община
Видин; имот № 128004 – нива на наследници на
Никола Ванков Митров;
2. нива 1,190 дка, V категория, в местността
Под лозето, съставляваща имот № 128013 по
плана за земеразделяне, при граници и съседи: № 000207 – полски път на Община Видин;
№ 128014 – нива на „Бългериън пропърти девелъпмънт“; № 000237 – полски път на Община Видин; № 128012 – нива на наследници на
Стоян Ванков Гергов, придобити с нотариален
акт № 115, том Х, рег. № 13 583, дело № 1736
от 25.09.2007 г., вписан в СВ – Видин, вх. рег.
№ 8080 от 26.09.2007 г., акт № 59, т. ХХХ, н.д.
№ 6763/2007 г.; имотите са собственост на Сашко
Лазаров Тодоров и Лидия Богданова Тодорова;
3. втори етаж от двуетажна масивна жилищна
сграда – еднофамилна във Видин с идентификационен № 10971.508.457.1, построена в ПИ № 457 в
кадастрален район № 508 по кадастралната карта
на гр. Видин, кв. Нов път, с административен
адрес ул. Чайка 18, който имот е идентичен с ПИ
№ 4462 в кв. 314 по последния кадастрален план
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на града, който етаж е обособен като самостоятелно жилище с площ 90 кв. м и се състои от три
стаи, сервизни помещения и стълбище към етажа,
ведно с 1/2 ид.ч. от общите части на сградата и
от отстъпеното право на строеж за посочената
сграда, до съседи на целия имот: от юг – ул.
Чайка, от запад – поземлен имот № 458 на Тодор
Филипов, от север – поземлен имот № 459, и от
изток – поземлен имот № 456 на Ангел Димитров
Аспарухов, придобит с нотариален акт № 3, том
І, рег. № 329, дело № 3 от 10.01.2008 г., вписан
в СВ – Видин, вх. рег. № 5 от 11.01.2008 г., акт
№ 3, т. І, н.д. № 3/2008 г.; имотът е собственост
на Сашко Лазаров Тодоров и Лидия Богданова
Тодорова;
4. нива в землището на с. Динковица, община
Видин, с № по ЕКНМ 21186 в местността Орешец
с площ 9,241 дка, VІІІ категория, обособена като
парцел № 27 от масив № 86, съставляващ имот
№ 086027 по плана за земеразделяне на селото,
при граници и съседи: имот № 86028 – нива на
Дончо Иванов Лилов; имот № 086055 – полски
път; имот № 086026 – нива на наследници на
Петър Йонов Гицов, и имот № 086024 – нива
на наследници на Първан Христов Първанов,
придобит с нотариален акт № 8, том VІІІ, рег.
№ 15473, дело № 1069 от 10.12.2008 г., вписан в
СВ – Видин, вх. рег. № 9375 от 10.12.2008 г., акт
№ 168, т. ХХХІ, н.д. № 7031/2008 г.; имотът е
собственост на Сашко Лазаров Тодоров и Лидия
Богданова Тодорова;
5. 120/480 идеални части от парцел Х, пл. № 418,
кв. 18 по плана на гр. Вършец, ул. Кл. Охридски
8, целият парцел от 480 кв. м, при съседи на целия имот: улица, Димитър Милотинов Борисов,
Васил Георгиев Димов, Ивайло Вълев Димитров,
Тодор Николов Кашанов, Николай Вълков Иванов, Милен Георгиев Георгиев и Емил Георгиев
Багаджийски, а така също и едно помещение,
долепено до гаража с външна тоалетна също
откъм Емил Багаджийски, построено в горния
парцел, придобит с нотариален акт № 242, том
ІІ, рег. № 2079, дело № 242 от 2.04.2008 г., вписан
в СВ – Берковица, вх. рег. № 342 от 2.04.2008 г.,
акт № 36, т. ІІ, н.д. № 277/2008 г.; имотът е собственост на Сашко Лазаров Тодоров и Лидия
Богданова Тодорова;
6. УПИ, представляващ апартамент № 34, със
застроена площ 44,41 кв. м, намиращ се в бл. 88
на ул. Възраждане 17, вх. Б, ет. 3, построен в
парцел ІІ, кв. 75 по действащия план на гр. Кула,
област Видин, заедно с избено помещение с площ
2,30 кв. м и със съответните ид.ч. от общите части
на сградата и от правото на строеж върху мястото,
при съседи на апартамента: Райна Генова, въздух,
Любен Иванов, коридор, придобит с нотариален
акт № 42, том ІІІ, рег. № 1307, дело № 394 от
5.04.2006 г., вписан в СВ – Кула, вх. рег. № 646
от 5.04.2006 г., акт № 26, т. ІІІ, н.д. № 428/2006 г.;
имотът е собственост на Сашко Лазаров Тодоров
и Лидия Богданова Тодорова;
7. недвижими имоти:
1. нива в землището на с. Полетковци, община Кула, област Видин, с № по ЕКНМ 57193,
в местността Падините с площ 1,828 дка, трета
категория, обособена като парцел № 9 от масив
№ 36, съставляващ имот № 036009 по картата
на землището на същото село, при граници и
съседи: имот № 036008 на Вълчо Петков Вълчев;
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имот № 070028 на Държавно лесничейство; имот
№ 036010 имот по чл. 19 ЗСПЗЗ; имот № 070003
на Държавно лесничейство;
2. нива в землището на с. Полетковци, община Кула, област Видин, с № по ЕКНМ 57193,
в местността Падините с площ 7 дка, шеста категория, обособена като парцел № 22 от масив
№ 51, съставляващ имот № 051022 по картата на
землището на същото село, при граници и съседи: кадастрален № 000158 – полски път; имот
№ 051020 на Митана Ненова; имот № 051021 на
Вълчо Петков Вълчов; имот № 073010 на Държавно
лесничейство; кадастрален № 000291 – полски път;
3. нива в землището на с. Полетковци, община
Кула, област Видин, с № по ЕКНМ 57193, в местността Зъбера с площ 7,467 дка, шеста категория,
обособена като парцел № 10 от масив № 54, съставляващ имот № 054010 по картата на землището
на същото село, при граници и съседи: имот
№ 054004 на Вълчо Петков Вълчов; кадастрален
№ 000159 – полски път; имот № 054011 на Вълчо
Петков Вълчов и кадастрален № 000158 – полски
път, придобити с нотариален акт № 131, том ІХ,
рег. № 5145, дело № 1458 от 14.11.2008 г., вписан
в СВ – Кула, вх. рег. № 2256 от 17.11.2008 г., акт
№ 70, т. VІІІ, н.д. № 1469/2008 г.; имотите са
собственост на Сашко Лазаров Тодоров и Лидия
Богданова Тодорова;
8. лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „Е
200“, рама № WDB2100351А097368 с ДК № ВН0788ВА, дата на първа регистрация 5.03.1998 г.,
придобит съгласно договор за покупко-продажба
на МПС № 2157 от 29.02.2008 г.
От Сашко Лазаров Тодоров и Лидия Богданова
Тодорова на основание чл. 10 във връзка с чл. 4, ал. 2
ЗОПДИППД (отм.):
1. сумата в размер 54 000 лв., получена от
продажбата на недвижим имот по пазарна стойност с нотариален акт № 189, т. І, рег. № 3260,
дело № 143/2010 г., вписан в СВ – Видин, с дв.
вх. рег. № 1542 от 20.05.2010 г., акт № 60, т. V,
дело № 839/2010 г.;
2. сумата в размер 12 000 лв., получена от
продажбата на недвижим имот по пазарна стойност с нотариален акт № 69, том ІХ, рег. № 9625,
дело № 1131 от 13.12.2004 г., вписан в СВ – Видин,
вх. рег. № 6617 от 13.12.2004 г., акт № 75, т. ХХІ,
н.д. № 4659/2004 г.;
3. сумата в размер 7300 лв., получена от продажбата на недвижим имот по пазарна стойност
с нотариален акт № 152, том V, рег. № 4830, дело
№ 852 от 17.08.2007 г., вписан в СВ – Видин,
вх. рег. № 6698 от 17.08.2007 г., акт № 21, т. ХХV,
н.д. № 5545/2007 г.;
4. сумата в размер 8300 лв., получена от продажбата на недвижим имот по пазарна стойност
с нотариален акт № 166, том V, рег. № 7349, дело
№ 867 от 2.08.2007 г., вписан в СВ – Видин, вх. рег.
№ 6296 от 3.08.2007 г., акт № 141, т. ХХІІІ, н.д.
№ 5210/2007 г.;
5. сумата в размер 29 000 лв., получена от
продажбата на недвижим имот по пазарна стойност с нотариален акт № 183, том ІV, рег. № 8920,
дело № 896 от 8.12.2009 г., вписан в СВ – Видин,
вх. рег. № 5411 от 10.12.2009 г., акт № 128, т. ХVІ,
н.д. № 2905/2009 г.;
6. сумата в размер 8700 лв., представляваща
разликата между пазарната стойност към дата
на продажба на имота с нотариален акт № 126,
том І, рег. № 862, дело № 111 от 10.02.2005 г., впи-
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сан в СВ – Видин, вх. рег. № 643 от 10.02.2005 г.,
акт № 169, т. ІІ, н.д. № 923/2005 г., и вложената
сума 8400 лв., послужила за закупуване на имот
с нотариален акт № 178, том VІ, рег. № 7219,
дело № 847 от 12.10.2005 г., вписан в СВ – Видин,
вх. рег. № 6414 от 12.10.2005 г., акт № 161, т. ХІХ,
н.д. № 4443/2005 г.;
7. сумата в размер 21 396 лв., представляваща
разликата между пазарната стойност към дата на
продажба на имота с нотариален акт № 1179, том
VІ, рег. № 7044, дело № 1180 от 12.12.2007 г., вписан
в СВ – Берковица, вх. рег. № 643 от 10.02.2005 г.,
акт № 169, т. ІІ, н.д. № 923/2005 г., и вложените
суми за закупуване на имоти с нотариален акт
№ 3, том І, рег. № 329, дело № 3 от 10.01.2008 г.,
с нотариален акт № 242, том ІІ, рег. № 2079, дело
№ 242 от 2.04.2008 г., с нотариален акт № 171,
том ІІ, рег. № 5221, дело № 336 от 30.04.2008 г. и
с нотариален акт № 53, том ІV, рег. № 8776, дело
№ 565 от 10.04.2008 г.;
8. сумата в размер 5200 лв., получена от
продажбата по пазарна стойност на лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „Е 290 ТД“, рама
№ WDB2100171A402979 с ДК № ВН7577ВК, дата
на първа регистрация 22.04.1997 г.;
9. сумата в размер 1800 лв., полу чена от
продажбата по пазарна стойност на лек автомобил, марка „Крайслер“, модел „Плимут“, рама
№ 2P4FP2531VR319694 с ДК № ВН6565ВВ, дата
на първа регистрация 14.09.1998 г.;
10. сумата в размер 4100 лв., получена от продажбата по пазарна стойност на лек автомобил,
марка „Мерцедес“, модел „Ц 220 ЦДИ“, рама
№ WDB2030061А044182 с ДК № ВН0201ВМ, дата
на първа регистрация 15.09.2000 г.
От Сашко Лазаров Тодоров на основание чл. 4,
ал. 1 ЗОПДИППД (отм.):
1. сумата в размер 34 500 лв., представляваща
върнат заем на Сашко Лазаров Тодоров от М.
Шаранков;
2. сумата в размер 7184,14 лв., представляваща върнат заем на Сашко Лазаров Тодоров от
Славчо Киров;
3. сумата в общ размер 15 581,68 лв., представ
ляващи касови вноски от Сашко Лазаров Тодоров
през 2005 г. – 2006 г. по спестовен влог в щатски
долари с IBAN № BG02UNCR99604122844412 в
„УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Сашко
Лазаров Тодоров;
4. сумата в общ размер 88 973 лв., представляващи касови вноски от трети лица по спестовна сметка в левове с IBAN № BG60UNCR96604022844419
в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Сашко
Лазаров Тодоров.
От Лазар Сашков Лазаров на основание чл. 8 във
връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.):
1. нива от 11,440 дка, намираща се в землището на с. Кутово, област Видин, в местността
Срещу село, ІV категория, имот № 100023 по
плана за земеразделяне, при граници и съседи:
имот № 100034 – нива на Ванко Николов Тодоров,
имот № 000079 – полски път на с. Кутово, имот
№ 100025 – нива на Флавиян Флоров Кръстев,
имот № 100024 – нива на Любен Флоров Кръстев,
и имот № 000102 – полски път на кметство с. Кутово, върху имота има следното ограничение при
ползването: електропровод 20 kV на 10 м от двете
страни на крайните проводници или 11 м от оста
на електропровода не могат да се строят сгради
и съоръжения и засажда високостеблена растителност, придобит с нотариален акт № 26, том І,
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рег. № 1080, дело № 20 от 12.02.2010 г., вписан в
СВ – Видин, вх. рег. № 316 от 15.02.2010 г., акт
№ 154, т. І, н.д. № 144/2010 г.; имотът е собственост на Лазар Сашков Лазаров;
2. нива от 6,321 дка, намираща се в землището
на с. Капитановци, област Видин, в местността
Ливадите, ІV категория, имот № 026031 по плана
за земеразделяне, при граници и съседи: имот
№ 026078 – нива на Еленка Асенова Младенова;
имот № 000071 – полски път на община Видин;
имот № 026030 – нива на Андрей Пантов Иванов,
и имот № 026008 – нива на наследници на Георги
Велков Ницов, придобит с нотариален акт № 26,
том І, рег. № 1080, дело № 20 от 12.02.2010 г., вписан в СВ – Видин, вх. рег. № 316 от 15.02.2010 г.,
акт № 154, т. І, н.д. № 144/2010 г.; имотът е собственост на Лазар Сашков Лазаров;
3. нива от 7,511 дка, ІV категория в местността
Ливадите, намираща се в землището на с. Капитановци, област Видин, имот № 016030 по плана
за земеразделяне, при граници и съседи: имот
№ 026031 – нива на Веселина Йонова Иванова,
имот № 00071 – полски път на община Видин,
имот № 026029 – нива на наследници на Дионис
Флоров Митов, имот № 026007 – нива на „Агрофинанс“ – АЦДЦ, имот № 026008 – нива на
наследници на Георги Велков Ницов, придобит с
нотариален акт № 26, том І, рег. № 1080, дело № 20
от 12.02.2010 г., вписан в СВ – Видин, вх. рег. № 316
от 15.02.2010 г., акт № 154, т. І, н.д. № 144/2010 г.;
имотът е собственост на Лазар Сашков Лазаров;
4. нива от 29,516 дка, намираща се в землището на с. Буковец, община Видин, в местността
Кочалия, ІІІ категория, имот № 098022 по плана
за земеразделяне, при граници и съседи: имот
№ 098027 – нива на наследници на Тодора Рангелова Горчева; имот № 098026 – нива на Венера
Иванова Симеонова, имот № 098025 – нива на
Любка Ангелова Савкова, имот № 098024 – нива
на наследници на Петър Радулов Вълчков; имот
№ 098023 – нива на Анастасия Симеонова Йончева; имот № 098005 – нива на Никола Николов
Маринов; имот № 098006 – нива на Перко Русинов
Кирков; имот № 098021 – нива на наследници
на Димитър Рангелов и Велика Рангелова; имот
№ 000326 – полски път на община Видин, и имот
№ 000325 – полски път на община Видин, придобит с нотариален акт № 26, том І, рег. № 1080,
дело № 20 от 12.02.2010 г., вписан в СВ – Видин,
вх. рег. № 316 от 15.02.2010 г., акт № 154, т. І, н.д.
№ 144/2010 г.; имотът е собственост на Лазар
Сашков Лазаров.
Указва на третите заинтересовани лица, претендиращи самостоятелни права върху имуществото –  предмет на отнемане в настоящия процес, че
могат да встъпят в делото, като предявят своите
претенции пред Видинския окръжен съд не покъсно от 2 месеца от датата на обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“.
2567
Софийският градски съд, търговско отделение,
VІ-9 състав, т. д. № 1772/2016 г., насрочва съдебно
заседание на 20.04.2016 г. от 15,30 ч. по молба на
„Райфайзенбанк“ – АД, за отмяна на решение
от общото събрание на кредиторите на „Дрийм
Резиденс“ – ООД, ЕИК 175362360, проведено
на 23.02.2016 г., по т. д. № 6983/2013 г. на СГС,
ТО, VІ-7 състав. На основание чл. 679, ал. 3 ТЗ
всички кредитори се считат редовно призовани,
считано от обнародването на поканата в „Държавен вестник“.
2439
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
56. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Асоциация на българските
градове и региони“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква годишно редовно общо събрание
на членовете на 3.06.2016 г. в 10 ч. в седалището
на сдружението в София, в Националния дворец
на културата, зала 7, при следния дневен ред: 1.
отчет на управителния съвет за дейността на
сдружението през 2015 г.; 2. финансов отчет за
дейността на сдружението през 2015 г.; 3. приемане на бюджет на сдружението за 2016 г.; 4.
приемане програма за дейността на сдружението
през 2016 г.; 5. освобождаване от отговорност на
членовете на УС за дейността им през 2015 г.; 6.
освобождаване на членове и приемане на нови
членове в АБГР и нейните органи; 7. разни. Материалите по дневния ред са на разположение
на членовете в седалището на сдружението. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Поканват се всички членове на сдружението да
присъстват на събранието.
2529
1. – Управителният съвет на сдружение „Българска асоциация за изолации в строителството“
(БАИС), София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ по
своя инициатива свиква редовно годишно общо
събрание на БАИС на 19.05.2016 г. в 14 ч. в заседателната зала на Хидротехническия факултет
на УАСГ (София, бул. Хр. Смирненски 1, нова
сграда, корпус „А“, ет. 2, зала 205) при следния
дневен ред: 1. отчет на УС за дейността на БАИС
през 2015 г.; проект за решение – ОС приема за
сведение отчета на УС; 2. отчет на ръководителите по направления на дейност на БАИС; 3.
приемане на годишния финансов отчет (ГФО)
за 2015 г.; проект за решение – ОС приема ГФО
за 2015 г.; 4. приемане на програма за дейност
на БАИС през 2016 г.; проект за решение  – ОС
приема предложената от УС програма за дейност
на БАИС през 2016 г.; 5. приемане на бюджет на
БАИС за 2016 г.; проект за решение – ОС приема бюджет на БАИС за 2016 г. Регистрацията
на членовете за участие в работата на ОС ще се
извърши същия ден от 13 ч. При регистрацията
участниците следва да се легитимират с лична
карта, а пълномощниците – и с изрично писмено
пълномощно. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
в 15 ч. същия ден, на същото място и при същия
дневен ред и ще се счита за редовно независимо
от броя на присъстващите членове. Материалите за общото събрание са на разположение на
заинтересованите членове в офиса на БАИС на
адрес: София, бул. Христо Смирненски 1, корпус
„А“, ет. 4, офис 5.
2441
7. – Управителният съвет на Сдружението
на производителите на растителни масла и
маслоп родукти в България на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 11, ал. 2 от устава свиква общо
събрание на 3.06.2016 г. в 14 ч. в София на адрес:
бул. Витоша 106 в Централ Парк Хотел (зала 2),
при следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет за дейността на сдружението за периода
2013 – 2015 г.; проект за решение: ОС приема
отчета за дейността на сдружението за периода
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2013 – 2015 г.; 2. приемане на годишните счетоводни отчети на сдружението за 2013, 2014 и
2015 г.; проект за решение: ОС приема годишните
счетоводни отчети на сдружението за 2013, 2014
и 2015 г.; 3. приемане на промени в устава; проект за решение: ОС приема промените в устава;
4. приемане на Етичен кодекс на сдружението;
проект за решение: ОС приема Етичен кодекс на
сдружението; 5. приемане на бюджета на сдружението за 2016 г.; проект за решение: ОС приема
бюджета за 2016 г.; 6. избор на управителен съвет
и председател на УС; проект за решение: ОС освобождава досегашните членове на УС, избира
нови членове и избира нов председател. Поканват
се всички членове на сдружението да присъстват лично или чрез упълномощен представител.
Подробните писмени материали по дневния ред
са на разположение в седалището на сдружението. Юридическите членове на сдружението се
легитимират чрез удостоверение за актуално
състояние. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден, на същото място с един час по-късно и при
същия дневен ред.
2484
20. – Управителният съвет на Българското
сдружение на болните от болестта на Бехтерев – Анкилозиращ спондилит, София, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
събрание на 4.06.2016 г. в 13 ч. в София, зала 73,
ул. Княз Борис 73, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на БСБББ – АС от 1.01.2015
до 31.12.2015 г.; 2. приемане на годишен бюджет
на сдружението за 2016 г.; 3. промени в състава
на управителния съвет; 4. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Поканват се всички членове на сдружението да вземат
участие в събранието.
2500
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в обществена полза „Спортен
клуб по кану-каяк „Водна земя“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетноизборно събрание на сдружението на 5.06.2016 г.
в 16 ч. на адреса на управление на сдружението:
с. Панчарево, ул. Ленището 14, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността
на спортен клуб по кану-каяк „Водна земя“; 2.
приемане на изменен устав на сдружението; 3.
избор на управителен съвет; 4. избор на председател. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
17 ч., на същото място и при същия дневен ред
и ще се счита за законно независимо от броя на
присъстващите членове. Писмените материали,
свързани с дневния ред на общото събрание,
са на разположение на членовете на адреса на
управление на сдружението.
2534
17. – Управителният съвет на сдружение
„Конфиндустрия България“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
19.05.2016 г. в 15 ч. в „Империал Пловдив Хотел
и СПА“, ул. Лев Толстой 6, Пловдив, със следния
дневен ред: 1. доклад на председателя; 2. одобряване и приемане на нов устав; 3. одобряване и
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приемане на ГФО 2015; 4. дебат сред членовете
относно дейностите на сдружението; 5. избиране
на членове на управителния съвет/общия съвет,
на арбитражната колегия и на колегията на счетоводните ревизори; 6. разни.
2646
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Авангардни материали и обработки“ (АМО), София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
кани всички членове или техни пълномощници
на общо събрание на 6.06.2016 г. в 14 ч. в Минногеоложкия университет „Св. Иван Рилски“, зала
303А, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад
за дейността на АМО; 2. финансов отчет.
2654
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „План Б“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 22, ал. 1 от устава на
сдружението свиква редовно общо събрание
на сдружението на 6.06.2016 г. в 12 ч. на адрес:
София, ул. Цар Самуил 93, вх. Е, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението през 2015 г.; проект за решение: ОС приема
отчета за извършената дейност през 2015 г.; 2.
гласуване оставката на Диана Цветанова Шопова
като секретар и член на управителния съвет;
проект за решение: ОС освобождава секретаря
и член на управителния съвет Диана Цветанова
Шопова; 3. гласуване оставката на Петър Стоянов
Кованлъшки като заместник-председател на сдружението и член на управителния съвет; проект
за решение: ОС освобождава зам.-председателя
и член на управителния съвет Петър Стоянов
Кованлъшки; 4. избор на нови двама членове
на управителния съвет; проект за решение: ОС
избира нови двама членове на управителния
съвет; 5. приемане на нови пълноправни членове
на сдружението; проект за решение: ОС приема
нови пълноправни членове на сдружението; 6.
промяна адреса на седалището на сдружението;
проект за решение: ОС променя седалището на
сдружението; 7. приемане на промени в устава;
проект за решение: ОС приема промените в
устава на сдружението; 8. предложения за обсъждане на други актуални въпроси, свързани със
сдружението. Управителният съвет кани всички
членове лично или чрез упълномощени представители да присъстват на общото събрание. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и
чл. 25 от устава на сдружението заседанието се
провежда един час по-късно на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове.
2579
46. – Управителният съвет на Българската
асоциация на металургичната индустрия – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 7.06.2016 г. в 14 ч.
в заседателната зала в сградата на „Нипроруда“
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
управителния съвет (УС) на БАМИ за 2015 г.; 2.
доклад на контролния съвет (КС) за финансовото
състояние и счетоводната отчетност за 2015 г.;
3. приемане на основни насоки за работа през
2016 г.; 4. приемане на годишен бюджет за 2016 г.;
5. промени в състава на УС и КС на БАМИ;
6. разни. Материалите за общото събрание са
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на разположение в седалището на БАМИ. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден, един час
по-късно на същото място и при същия дневния ред независимо от броя на присъстващите.
Упълномощените лица при регистрацията да
представят писмено пълномощно, издадено от
законния представител.
2576
297. – Управителният съвет на Съюза на
производителите на захар и захарни продукти,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 21
от устава на сдружението и по инициатива на
1/3 от членовете на съюза свиква заседание на
общото събрание на сдружението на 7.06.2016 г.
в 13 ч. в София, ул. Денкоглу 34, при следния
дневен ред: 1. вземане на решение за промяна
на адреса на сдружението; 2. освобождаване на
досегашния управителен съвет; 3. избор на нов
управителен съвет на сдружението; 4. промяна
на чл. 21, ал. 3 от устава относно реда за свикване на общо събрание. При липса на кворум на
обявената дата за провеждане на общо събрание
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе един час по-късно на същото място при
същия дневен ред.
2644
21. – Управителният съвет на Българската
камара на химическата промишленост, София,
на основание чл. 9, ал. 3, 4 и 5 от устава и чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 9.06.2016 г. в
14 ч. в София в зала „Централ“ на хотел „Форум“ – София, бул. Цар Борис III № 41, при
следния дневен ред: 1. отчетен доклад на управителния съвет за дейността на Българската камара на химическата промишленост за периода
юни 2015 г. – юни 2016 г.; 2. отчетен доклад на
контролния съвет за приходите и разходите на
БКХП за 2015 г.; 3. приемане на план за работа
на БКХП за 2016 – 2017 г. и бюджет на камарата;
4. други. Материалите, свързани с дневния ред
на събранието, са на разположение в офиса на
камарата в София 1309, бул. Ал. Стамболийски
205, ет. 8, стая 811. Поканват се представители на
всички членове или писмено упълномощени от
тях лица да вземат участие в общото събрание.
При липса на кворум на основание чл. 9, ал. 6 от
устава на камарата и чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе един час по-късно – от 15 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
2575
57. – Управителният съвет на Германо-Българската индустриално-търговска камара на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 16.06.2016 г. в 18 ч. в София 1784, „Новотел
хотел София“, бул. Цариградско шосе 115Н, при
следния дневен ред: 1. приемане на годишния
отчетен доклад за 2015 г.; 2. резултати от проведената външна финансова проверка (одит) от
„Прайсуотърхаускупърс България“ – ЕООД, и на
контролната комисия на Германо-Българската
индустриално-търговска камара; 3. освобождаване от отговорност членовете на управителния
съвет за дейността им през 2015 г.; 4. приемане на
бюджета за 2016 г.; 5. избор на одиторска фирма
за 2016 г.; 6. разни. Регистрацията на членовете
започва в 17 ч. и 30 мин. При липса на кворум
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на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще започне един час по-късно на същото място
и при същия дневен ред.
2645
25. – Националният управителен съвет на
сдружение с нестопанска цел „Научно технически
съюз по машиностроене“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на съюза на 20.05.2016 г. в 13 ч. в зала № 3
на Дома на техниката, София, ул. Г. С. Раковски
108, при следния дневен ред: 1. отчет за работата на НУС на НТС по машиностроене през
мандата и насоки за бъдещата работа; 2. отчет
за работата на контролния съвет; 3. приемане
на бюджет на НТСМ за 2016 г.; 4. избор на нов
национален управителен съвет и нов контролен
съвет на НТС по машиностроене. При липса
на кворум в началния час на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ заседанието на общото събрание ще се
проведе един час по-късно от обявения начален
час, на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на явилите се членове.
2662
8. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сдру жение
с нестопанска цел „Българско дружество по
неврология“, София, по своя инициатива и на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 14, ал. 1 и 2 от
устава на сдружението свиква общо събрание на
сдружението на 4.06.2016 г. в 18,30 ч. в к.к. Златни пясъци, хотел „Интернационал“, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчета на контролноревизионната комисия за 2015 г.; 2. приемане на
отчета на УС за дейността за 2015 г.; 3. приемане
на баланса и на отчета за приходите и разходите
на сдружението за 2015 г.; 4. приемане на бюджет
на сдружението за 2016 г.; 5. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 15,
ал. 1 от устава на сдружението събранието ще
се проведе същия ден 1 час по-късно, на същото
място и при същия дневен ред при условие, че
се явят не по-малко от 1/3 от всички членове
на сдружението.
2663
1. – Управителният съвет на туристическо
дружество „Белите брези“, гр. Ардино, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
членовете на сдружението на 6.06.2016 г. в 14 ч. в
заседателната зала на Община Ардино, ул. Бели
брези 31, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на УС за 2014/2015 г.; 2. отчет за дейността
на КС и финансов отчет за приходите и разходите
за 2014/2015 г.; 3. освобождаване на членове на
УС от отговорност; 4. приемане на програма за
дейността на сдружението 2016 – 2019 г.; 5. избор
на управителен съвет, председател и контролен
съвет на сдружението; 6. приемане на промени
в устава на сдружението; 7. разни. Поканват
се всички членове да вземат участие в общото
събрание. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден в 15 ч. на същото място и при същия
дневен ред.
2565
28. – Управителният съвет при СЛР – ЛРД
Батак, гр. Батак, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо отчетно събрание на делегатите си на
28.05.2016 г. в 18 ч. в малката зала на Културния
дом в гр. Батак, пл. Освобождение 5, при следния
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дневен ред: 1. отчетен доклад за дейността на
дружеството през 2015 г.; 2. отчетен доклад на
контролния съвет за 2015 г.; 3. приемане програма
за развитие и стопанисване на дивеча през 2016 г.;
4. приемане на финансов план на дружеството
за 2016 г.; 5. разни. Поканват се делегатите на
дружеството да присъстват на събранието.
2466
28. – Управителният съвет на сдружение „Американски университет в България“, Благоевград,
пл. Георги Измирлиев 1, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 21.05.2016 г. в
9 ч. в Благоевград в сградата на АУБ, Благоевград,
при следния дневен ред: 1. приемане на бюджета
за ФГ 2016 – 2017; 2. одобряване на Стратегически
план; 3. приемане на планове за финансовата
дейност и развитието; 4. приемане на решения и
политики за академичната дейност; 5. приемане
на вътрешни политики и правилници; 6. приемане
на дарения и субсидии; 7. приемане на решения
за извършване на разпоредителни сделки с имуществото на сдружението; 8. промяна в състава
на настоятелството, съвета на директорите и
изпълнителната комисия; 9. промяна в устава на
сдружението; 10. избор на нов президент на АУБ;
11. избор на нов вицепрезидент по академична
работа (Провост); 12. освобождаване на секретаря
на общото събрание (настоятелството) и избор на
нов секретар; 13. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с
един час по-късно, на същото място и при същия
дневен ред и се провежда, ако присъстват поне
девет настоятели.
2486
1. – Управителния съвет на СНЦ „Просперитет и развитие за България“ – Благоевград,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 13 от устава
на сдружението свиква на 27.06.2016 г. от 10 ч.
в Благоевград, ул. Васил Априлов 13, по седалището и адреса на управление, редовно общо
събрание на сдружението при следния дневен
ред: 1. освобождаване и избор на нови членове на
управителния съвет; 2. избор на нов председател
на управителния съвет; 3. приемане на нов устав
на сдружението; 4. освобождаване на членове на
сдружението; 5. разни. В случай че не се явят
необходимият брой членове, на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час по-късно при същия дневен ред и място и се счита за
редовно независимо от броя на присъстващите.
2517
14. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Мото клуб Пирински вълци“ – Благоевград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 8, ал. 4, т. 2 от устава свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 16.05.2016 г. в
18 ч. в с. Рилци, община Благоевград, ул. Цар
Борис І № 62, при следния дневен ред: 1. избор
на нови членове на управителния съвет; 2. проект
на решение; 3. избор на касиер и председател на
управителния съвет; 4. проект на решение; 5.
промяна на устава на сдружението; 6. проект на
решение; 7. текущи въпроси. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
2616
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1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в обществена полза „Спортен
клуб – Белите акули“, Бургас, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на членовете на сдружението на 2.06.2016 г. в
18,30 ч. в Бургас, ж.к. Лазур, бл. 102, ет. 1, ап. 4,
при следния дневен ред: 1. промяна на устава на
сдружението, която ще се осъществи в следните
направления: а) промяна предмета на дейност; б)
внасяне промяна в редакцията на всички разпоредби от устава, свързани с предмета на дейност;
в) промяна в начина на свикване на общо събрание по опростена процедура; 2. освобождаване
на управителния съвет; 3. промяна в структурата
на управителния съвет в еднолично представителство и избор на управител; 4. потвърждаване
прекратяването на членство в сдружението на
Стефан Бабов. Регистрацията на членовете на
сдружението за участие в събранието ще започ
не от 18 ч. на 2.06.2016 г., за което членовете
трябва да представят документ за самоличност,
а пълномощниците – писмено пълномощно за
участие в общото събрание. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
да се проведе от 19,30 ч., на същото място и при
същия дневен ред и ще се проведе независимо
от броя на присъстващите членове.
2598
1. – Управителният съвет на Яхт клуб „Порт
Бургас“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 21.2
от устава на Яхт клуб „Порт Бургас“ свиква редовно общо събрание на Яхт клуб „Порт Бургас“
на 31.05.2016 г. в 17,30 ч. в Бургас, Пристанище
Бургас, в сградата на Яхт клуб „Порт Бургас“,
при следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет на сдружението; 2. отчет на контролния
съвет на сдружението; 3. приемане на доклада по
чл. 40, ал. 2 ЗЮЛНЦ; 4. освобождаване от отговорност на членовете на управителния съвет и на
контролния съвет за дейността им; 5. приемане
на нов устав на сдружението; 6. освобождаване
от длъжност на членовете на управителния съвет
и на контролния съвет; 7. избор на управителен
съвет; 8. избор на контролен съвет; 9. приемане
на бюджет за 2016 г. Регистрацията на членовете
за събранието ще започне в 16,30 ч. в деня на
събранието. Членовете следва да носят лична
карта. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ и чл. 22 от устава на Яхт клуб „Порт
Бургас“ събранието ще се проведе същия ден в
18,30 ч. при същия дневен ред.
2507
18. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спина бифида и хидроцефалия – България“, Варна, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 25.05.2016 г. в
10 ч. във Варна, ул. Мир 110/52, ет. 1, със следния
дневен ред: 1. обсъждане и приемане на промени
в устава; 2. избиране на нов УС и председател; 3.
отчет на дейностите за изминалата една година;
4. приемане на план на сдружението за 2016 г.;
5. влизане в сила на гласуваните промени; 6.
други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
2558
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8. – Управителният съвет на сдружение „Асоциация на Българските частни пристанища“,
Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 30.05.2016 г. в 14 ч.
във Варна, ул. Габрово 16, при следния дневен ред:
1. обсъждане и приемане на отчета за дейността
на АБЧП за 2015 г.; 2. обсъждане и приемане на
финансовия отчет на АБЧП за 2015 г.; 3. избор на
нов управителен съвет на АБЧП; 4. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе един час по-късно, на
същото място и при същия дневен ред.
2442
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Асоциация на българските села“,
Велико Търново, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 27.05.2016 г. в 9 ч. във
Велико Търново, ул. Мария Габровска 2Б, при
следния дневен ред: 1. приемане на годишния
отчет на УС за дейността на сдружението; 2.
приемане на годишния финансов отчет; 3. приемане откриването на клонове на сдружението;
4. изменение на устава на сдружението; 5. приемане на правилник за работата на клонове; 6.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
2485
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Футболен клуб Химик – Девня“
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 14, ал. 1 от
устава свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 6.06.2016 г. в 11 ч. в заседателната зала на Община Девня на адрес: гр. Девня,
бул. Съединение 78, при следния дневен ред: 1.
взимане на решение за вливане на сдружение с
нестопанска цел „Футболен клуб Химик – Девня“
с ЕИК 176568800 в сдружение с нестопанска цел
„Футболен клуб – Девня 2005“ с ЕИК 148021514; 2.
взимане на решение за прекратяване на сдружение
с нестопанска цел „Футболен клуб Химик – Девня“
с ЕИК 176568800 без ликвидация поради вливане в
сдружение с нестопанска цел „Футболен клуб – Девня 2005“ с ЕИК 148021514. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
отложи с един час по-късно на същото място и
при същия дневен ред и се провежда независимо
от броя на присъстващите членове.
2514
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Футболен клуб – Девня 2005“
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 22, ал. 1 от
устава свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 7.06.2016 г. в 11 ч. в заседателната
зала на Община Девня на адрес: гр. Девня, бул.
Съединение 78, при следния дневен ред: 1. Даване
на съгласие и взимане на решение за вливане
на сдружение с нестопанска цел „Футболен клуб
Химик – Девня“ с ЕИК 176568800 в сдружение с
нестопанска цел „Футболен клуб – Девня 2005“
с ЕИК 148021514; 2. взимане на решение за приемане на членовете на сдружение с нестопанска
цел „Футболен клуб Химик – Девня“ с ЕИК
176568800 за членове в сдружение с нестопанска цел „Футболен клуб – Девня 2005“ с ЕИК
148021514; 3. взимане на решение за освобождаване
на членовете на управителния съвет и освобож-
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даването им от отговорност; 4. избор на нови
членове на управителния съвет; 5. приемане на
нов устав на сдружението. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
отложи с един час по-късно на същото място и
при същия дневен ред и се провежда независимо
от броя на присъстващите членове.
2513
1. – Управителният съвет на сдружение „Инициатива за европейско развитие“ – Ихтиман, на
основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ и чл. 18, ал. 1 от
устава на сдружението свиква по своя инициатива
общо събрание на сдружението на 11.06.2016 г. в
10,30 ч. в гр. Ихтиман, ул. Цар Освободител 131,
при следния дневен ред: 1. избор на нов управителен съвет; 2. приемане на нови членове; 3.
обсъждане на устава; 4. промяна на седалището
и адреса на сдружението; 5. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе в 11,30 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
2463
1. – Управителният съвет на Туристическо
дружество „Кърджали“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание
на членовете на дружеството на 26.05.2016 г. в
10 ч. в туристическа хижа „Млечино“, с. Млечино,
община Ардино, област Кърджали, собственост
на ТД „Кърджали“, при следния дневен ред: 1.
утвърждаване решенията на управителния съвет
на ТД „Кърджали“, както следва: 1.1. утвърждаване на протоколно решение от 3.06.2010 г. за
отпадане на членове на ТД „Кърджали“ поради
неплащане на членския им внос за две и повече
календарни години, и 1.2. утвърждаване на протоколно решение от 4.01.2016 г. за приемане на
нови членове на ТД „Кърджали“ на основание
на подадени от тях молби за членство; 2. отчет
на заместник-председателя на ТД „Кърджали“
за цялостната дейност на ТД „Кърджали“ за
периода от 1.01.2010 г. до 15.05.2016 г.; 3. доклад
на управителния съвет на ТД „Кърджали“ за
финансовата дейност на ТД „Кърджали“ за периода от 1.01.2010 г. до 15.05.2016 г.; 4. приемане
на изменения и допълнения на действащия устав
на ТД „Кърджали“; 5. освобождаване на действащите членове на управителния съвет на ТД
„Кърджали“ и избор на нов управителен съвет на
ТД „Кърджали“; 6. определяне на членския внос
за 2016 г.; 7. организационни въпроси, касаещи
туристическата дейност за 2016 г. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо
от броя на присъстващите членове.
2655
1. – Управителният съвет на сдружение „Клуб
на дейците на културата – Перник 2011“ на основание чл. 26, ал. 1, 2 и 3 ЗЮЛНЦ и чл. 10 от
устава на сдружението свиква общо отчетно-изборно събрание на членовете на сдружението на
31.05.2016 г. в 17 ч. в Перник, Дворец на културата,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
сдружението; 2. доклад за финансовото състояние;
3. освобождаване на УС и избор на нов УС; 4.
предложения за обсъждане на други актуални
за сдружението въпроси. При липса на кворум
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на основание чл. 11 от устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден, на
същото място и при същия дневен ред от 18 ч.
2535
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност „Волейболен клуб Локомотив
1926 – Пловдив“, Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ, чл. 19, ал. 1, т. 1 от устава на сдружението и протокол от заседание на управителния
съвет на сдружението от 28.01.2016 г. свиква
общо събрание на членовете на сдружението
на 1.06.2016 г. в 10 ч. на адрес: Пловдив, парк
„Лаута“, стадион „Локомотив“, заседателна зала,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на сдружението през 2015 г., включващ отчет за
финансовото състояние на клуба, отчет за спортно-техническата дейност и отчет за организационната спортно-техническа дейност; 2. обсъждане
на въпроса за приемане и освобождаване на
членове на сдружението; 3. други. Писмените
материали, свързани с дневния ред на общото
събрание, са на разположение на членовете на
адреса на управление на сдружението в Пловдив,
парк „Лаута“, стадион „Локомотив“, заседателна
зала, и при поискване те се представят на всеки
член безплатно. При липса на кворум са основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание се отлага
за след 1 час, след което се провежда независимо
от броя на присъстващите членове.
2465
10. – Управителният съвет на Асоциацията за
обучение в транспорта, Пловдив, на основание
чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на членовете на асоциацията на 10.06.2016 г.
в 14 ч. в учебен кабинет № 5 на „Трансинг“ – АД,
Пловдив, бул. Хр. Ботев 82, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността през 2015 г.; 2. приемане на план за 2016 г.; 3. разни. Регистрацията за
участие в събранието ще се извършва от 13 ч. на
мястото на провеждането му срещу лична карта
за членовете и лична карта и пълномощно за
упълномощените. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден, на същото място, при същия дневен
ред в 15 ч. Материалите за събранието са на разположение в Пловдив, бул. Хр. Ботев 82, офис 612.
2464
1. – Управителният съвет на Тенис клуб „Свиленград“, Свиленград, на основание чл. 26, ал. 1
ЗЮЛНЦ, чл. 30, ал. 1, т. 1 от устава на клуба и
в изпълнение на свое решение от 30.03.2016 г.
свиква общо събрание на 3.06.2016 г. в 18 ч. в
сградата на Спортен комплекс „Тенис кортове“
в Свиленград при следния дневен ред: 1. изслушване и приемане на годишния отчет за дейността
на ТК „Свиленград“ за 2015 г.; 2. избор на нов
управителен съвет на клуба и освобождаване на
стария такъв; 3. разни.
2512
4. – Управителният съвет на сдружение „Ту
ристическо дружество Сини камъни – Сливен“
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо делегатско събрание на 13.06.2016 г. в 11 ч. в административната сграда на сдружението на ул.
Великокняжевска 13, Сливен, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на управителния съвет
на сдружението за 2015 г.; 2. приемане бюджет
на сдружението за 2016 г. При липса на кворум
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на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото делегатско
събрание ще се проведе същия ден в 12 ч. на
посочения адрес и при същия дневен ред.
2647
22. – Управителният съвет на СТД „Вишеград“ – Тополовград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на членовете на
дружеството на 4.06.2016 г. в 17,30 ч. в сградата на
дружеството (бивш Младежки дом) при следния
дневен ред: 1. приемане на отчета за работата
на УС за 2015 г.; 2. приемане на доклада на КС
за 2015 г.; 3. освобождаване от отговорност за
дейността им за 2015 г. на председателя, членовете на УС и КС на дружеството; 4. обсъждане и
приемане на бюджета на дружеството за 2016 г.,
програмата за дейността и плана за проявите за
2016 г. на СТД „Вишеград“, Тополовград; 5. промяна в състава на управителния съвет на СТД
„Вишеград“; 6. избор на делегати за ОС на БТС;
7. разни. Материалите за общото събрание са на
разположение на членовете в сградата на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ ОС ще се проведе същия ден в 18 ч.
2508
27. – Управителният съвет на Търговскопромишлената палата – Търговище, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 15 и 16 от устава на
Търговско-промишлената палата – Търговище,
свиква общо събрание на членовете на 8.06.2016 г.
в 10 ч. в заседателната зала на хотел „Идол“,
Търговище, ул. Славейков 27, при следния дневен
ред: 1. отчет на управителния съвет за дейността
на ТПП – Търговище, за периода 2010 – 2015 г.;
2. отчет за дейността на контролния съвет; 3.
програма за дейността на ТПП – Търговище, за
периода 2016 – 2020 г.; 4. приемане на промени
в устава на ТПП – Търговище; 5. приемане на
бюджет на ТПП – Търговище; 6. избор на ръководни органи. Поканват се всички членове да
присъстват на събранието. При липса на кворум
на основание чл. 15, ал. 4 от устава на сдружението и чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
започне в 11 ч. на посочените дата и място и ще
се проведе при същия дневен ред независимо от
броя на членовете, които ще се явят.
2499
3. – Управителният съвет на сдружение „Спортен клуб „БУДОКА – България“, Чепеларе, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на 5.06.2016 г. в 18 ч. в спортната
зала на СОУ „Олимпийски надежди“ в гр. Чепеларе, област Смолян, при следния дневен ред: 1.
промяна на устава на сдружението в частта му
относно правилата за свикване на общо събрание,
приемане и освобождаване на членове, промяна
на седалището на сдружението; 2. освобождаване членовете на настоящия управителен съвет
поради изтичане на мандата и избиране на нов
състав на УС; 3. вземане на решение за членство
на сдружението в Българската федерация по полицейска лична защита; 4. разни. Поканват се
всички членове на клуба да присъстват лично
или чрез упълномощени лица. Материалите за
провеждане на общото събрание са на разположение на членовете на адреса на седалището на
клуба в гр. Чепеларе, ул. Двадесет и четвърти
май 76, от датата на обнародване на поканата в
„Държавен вестник“.
2577
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3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Ямболски младежки информационен център“, Ямбол, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 27, ал. 1 от устава свиква редовно
общо събрание на сдружението на 13.05.2016 г. в
17 ч. в Ямбол, ул. Търговска 2, ет. 1, залата на
МИКЦ (бившия Профсъюзен дом ), при следния
дневен ред : 1. отчет за дейността на управителния
съвет за 2015 г.; 2. годишен финансов отчет за
2015 г.; 3. изменения и допълнения на устава; 4.
избор на нов управителен съвет; 5. избор на нов
контролен съвет; 6. приемане на насоки за работа
на УС през 2016 г.; 7. други. Поканват се всички
членове на ЯМИЦ да вземат участие в общото
събрание. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се отложи с един
час по-късно и ще се проведе в 18 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от
броя на явилите се членове.
2578
1. – Управителният съвет на фондация „Доб
рите феи“, Ямбол, на основание чл. 11, ал. 1 от
устава на фондацията и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 18.05.2016 г. в 13 ч. в Ямбол,
ул. Иван Рилски 34, при следния дневен ред: 1.
приемане на промени в устава на фондацията;
2. освобождаване на председателя на УС на
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фондацията и избор на нов председател; 3. промяна на седалището и адреса на управление на
фондацията; 4. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден, на същото място и при
същия дневен ред от 14 ч.
2564
Весела Панайотова Карабакалова-Субашка –
ликвидатор на сдружение „Форум – Младежта
на Европа“ – г р. Софи я, ра йон „Триа дица“,
бул. П. Каравелов 1А, в ликвидация по ф.д.
№ 8937/1997 г., на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ
кани кредиторите на сдружението да предявят
вземанията си в срок 1 месец от обнародването
в „Държавен вестник“.
2590
Стефания Иванова Тонева-Минкин – ликвидатор на сдружение с дейност в частна полза
„Екип-5“ – в ликвидация по ф.д. № 210/2009 г. на
Софийския градски съд, със седалище и адрес
на управление София, ул. Балканджи Йово 15,
на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да предявят вземанията
си в 6-месечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
2597

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-550-05-101 от 21.07.2015 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 60 от 2015 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2016 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация на
обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2016 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Държавен вестник“ за 2016 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест месеца – 48 лв.;
за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв. Редакцията не извършва абонамент за „Държавен
вестник“.
Абонаментът може да се направи на следните адреси на спечелилите обществената поръчка за
разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2016 г.:
• „Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg;
• „Доби прес“ – ЕООД, Софи я 1164, ул. Йоан Екзарх 63, тел.: 02 9633081, 02 9633082,
факс: 02 9633093, електронен адрес: dobi@dobipress.bg.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, тел./факс 981-17-11, 939-36-74
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
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