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ЗАКОН

за допълнение на Закона за местните данъци и
такси (обн., ДВ, бр. 117 от 1997 г.; изм., бр. 71,
83, 105 и 153 от 1998 г., бр. 103 от 1999 г., бр. 34
и 102 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 28, 45, 56
и 119 от 2002 г., бр. 84 и 112 от 2003 г., бр. 6,
18, 36, 70 и 106 от 2004 г., бр. 87, 94, 100, 103
и 105 от 2005 г., бр. 30, 36 и 105 от 2006 г.,
бр. 55 и 110 от 2007 г., бр. 70 и 105 от 2008 г.,
бр. 12, 19, 41 и 95 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г.,
бр. 19, 28, 31, 35 и 39 от 2011 г.; Решение № 5
на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 30
от 2012 г.; изм., бр. 53, 54 и 102 от 2012 г.,
бр. 24, 30, 61 и 101 от 2013 г., бр. 105 от 2014 г.
и бр. 14, 35, 37, 79 и 95 от 2015 г.)
§ 1. В глава втора се създава раздел VIII
„Данък върху таксиметров превоз на пътници“
с чл. 61у – 61щ:
„Раздел VIII
Данък върху таксиметров превоз на пътници
Чл. 61у. (1) Данъчно задължените лица,
посочени в този раздел, се облагат с данък
върху таксиметров превоз на пътници за извършваната от тях или от тяхно име дейност
по таксиметров превоз на пътници.
(2) За всички останали дейности данъчно
задължените лица се облагат по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане,
съответно Закона за данъците върху доходите
на физическите лица, с изключение на случаите по глава втора, раздел VI от този закон.
(3) Данъчно задължени лица по този раздел
са превозвачите, притежаващи удостоверение
за регистрация, издадено от изпълнителния
директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, и разрешение за

извършване на таксиметров превоз на пътници,
издадено от кмета на съответната община по
Закона за автомобилните превози.
Чл. 61ф. (1) Общинският съвет определя
с наредбата по чл. 1, ал. 2 годишния размер
на данъка върху таксиметров превоз на пътници за съответната година в граници от
300 лв. до 1000 лв. в срок до 31 октомври на
предходната година.
(2) Данъкът върху таксиметров превоз на
пътници по ал. 1 се дължи от данъчно задължените лица за всеки отделен автомобил, за
който е издадено разрешение за извършване
на таксиметров превоз на пътници.
(3) Когато общинският съвет не е определил размера на данъка върху таксиметров
превоз на пътници за съответната година в
срока по ал. 1, данъкът се събира на базата
на действащия размер за предходната година.
Чл. 61х. (1) Преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за
автомобилните превози данъчно задължените
лица подават данъчна декларация по образец
за дължимия данък в общината, за територията на която е издадено разрешението за
извършване на таксиметров превоз на пътници.
(2) В декларацията по ал. 1 лицата посочват обстоятелствата, свързани с определянето
на данъка.
(3) Данъчно задължените лица подават
данъчна декларация за всички промени в
обстоятелствата, които имат значение за
определянето на данъка, в 7-дневен срок от
настъпването на съответното обстоятелство.
(4) При прехвърляне на предприятието на
едноличен търговец данъчна декларация се
подава и от прехвърлителя, и от приобретателя в 7-дневен срок от датата на вписване
на прехвърлянето в търговския регистър в
съответната община.
Чл. 61ц. Дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници постъпва в приход
на съответната община, за територията на
която е издадено разрешение за извършване
на таксиметров превоз на пътници.
Чл. 61ч. (1) Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници
е издадено през течение на годината, дължимият данък за текущата година се определя
по следната формула:
ДДТГ = ГДТПП × БМ
--------------------------------------------------------------------- , където
12
ДДТГ е дължимият данък върху таксимет
ров превоз на пътници за текущата година;
ГДТПП е размерът на годишния данък върху
таксиметров превоз на пътници по чл. 61ф;
БМ е броят на месеците от текущата година,
следващи месеца на издаване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на
пътници.
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(2) Когато действието на разрешението за
извършване на таксиметров превоз на пътници
бъде прекратено през течение на годината,
от платения годишен данък се възстановява
недължимо внесената част, определена по
следната формула:
НВДТПП = ПГДТПП × БМ
----------------------------------------------------------------------------------- , където
12
НВДТПП е недължимо внесената част от
данъка върху таксиметров превоз на пътници
за текущата година;
ПГДТПП е платеният годишен данък върху
таксиметров превоз на пътници за текущата
година;
БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на прекратяване на
разрешението за извършване на таксиметров
превоз на пътници.
Чл. 61ш. Данъкът по чл. 61ф се внася
преди получаване на издаденото разрешение
по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните
превози.
Чл. 61щ. Възстановяване на надвнесен данък по чл. 61ч, ал. 2 се извършва по писмено
искане на данъчно задължено лице по реда на
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“
§ 2. В § 1 от допълнителните разпоредби
се създава т. 38:
„38. „Таксиметров превоз на пътници“ е
понятие по смисъла на Закона за автомобилните превози.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. (1) Министърът на финансите до 30 септември 2016 г. утвърждава образец на декларацията по чл. 61х, ал. 1.
(2) За 2017 г. общинският съвет определя
размера на данъка върху таксиметровите
превози по глава втора, раздел VIII до 30 септември 2016 г.
§ 4. В Закона за данъците върху доходите на
физическите лица (обн., ДВ, бр. 95 от 2006 г.;
изм., бр. 52, 64 и 113 от 2007 г., бр. 28, 43 и
106 от 2008 г., бр. 25, 32, 35, 41, 82, 95 и 99 от
2009 г., бр. 16, 49, 94 и 100 от 2010 г., бр. 19,
31, 35, 51 и 99 от 2011 г., бр. 40, 81 и 94 от
2012 г., бр. 23, 66, 100 и 109 от 2013 г., бр. 1,
53, 98, 105 и 107 от 2014 г. и бр. 12, 22, 61, 79 и
95 от 2015 г.) се правят следните допълнения:
1. В чл. 13, ал. 1 се създава т. 29:
„29. доходите от дейност по таксиметров
превоз на пътници, извършвана от физически
лица – водачи, от името на регистриран превозвач, но за тяхна сметка, ако за автомобила,
с който се извършва дейността, е платен данък
върху таксиметров превоз на пътници по реда
на Закона за местните данъци и такси.“
2. В чл. 14 се създава ал. 5:
„(5) Едноличните търговци, които се смятат за данъчно задължени лица по смисъла
на чл. 61у от Закона за местните данъци и
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такси, се облагат с данък върху таксиметров
превоз на пътници по реда на същия закон.
За доходите от други дейности, с изключение
на случаите по ал. 4, лицата се облагат по
реда на този закон.“
3. В чл. 16, ал. 2 след думите „патентен
данък“ се добавя „и/или данък върху таксиметров превоз на пътници“.
4. В чл. 26, ал. 2 се създава нова т. 3:
„3. които се облагат с данък върху таксиметров превоз на пътници по реда на Закона
за местните данъци и такси.“
5. В чл. 50, ал. 1, т. 2 след думите „патентен данък“ се добавя „и/или данък върху
таксиметров превоз на пътници, както и за
доходите по чл. 13, ал. 1, т. 29“.
§ 5. В Закона за корпоративното подоходно
облагане (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.; изм.,
бр. 52, 108 и 110 от 2007 г., бр. 69 и 106 от
2008 г., бр. 32, 35 и 95 от 2009 г., бр. 94 от 2010 г.,
бр. 19, 31, 35, 51, 77 и 99 от 2011 г., бр. 40 и 94
от 2012 г., бр. 15, 16, 23, 68, 91, 100 и 109 от
2013 г., бр. 1, 105 и 107 от 2014 г. и бр. 12, 22,
35, 79 и 95 от 2015 г.) в чл. 5 се създава ал. 5:
„(5) Дейността на лицата по чл. 2, ал. 1,
т. 1 и 2 по таксиметров превоз на пътници
се облага с данък върху таксиметров превоз
на пътници по реда на Закона за местните
данъци и такси. За всички останали дейности
тези лица се облагат по реда на този закон.“
§ 6. В Закона за автомобилните превози
(обн., ДВ, бр. 82 от 1999 г.; изм., бр. 11 и 45
от 2002 г., бр. 99 от 2003 г., бр. 70, 88, 92, 95,
102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 85, 92 и 102 от
2006 г., бр. 42, 80 и 109 от 2007 г., бр. 102 от
2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 41 от 2010 г., бр. 17
от 2011 г., бр. 38, 50, 60, 99 и 103 от 2012 г.,
бр. 15, 23, 66 и 109 от 2013 г., бр. 11, 60, 98 и
107 от 2014 г. и бр. 14, 60, 81 и 100 от 2015 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 5 думите „ал. 5“ се заменят с
„ал. 11“.
2. В чл. 12:
а) в ал. 1 след думата „регистрация“ се
поставя запетая и се добавя „или от водачи,
извършващи дейността от името на регистриран превозвач, но за своя сметка“ и се
създава изречение второ: „Правоотношенията между превозвача и водача се уреждат с
писмен договор.“;
б) в ал. 2 след думата „води“ се добавя
„публичен“;
в) в ал. 5 накрая се добавя „и списък с
данните на водачите, извършващи дейността
от името на регистриран превозвач, но за
своя сметка“.
3. В чл. 24:
а) в ал. 1 след думата „превозвачи“ се добавя „или от водачи, извършващи дейността
от името на регистриран превозвач, но за
своя сметка“;
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б) алинея 3 се изменя така:
„(3) Водачът на лек таксиметров автомобил
трябва да:
1. притежава свидетелство за управление
на моторно превозно средство от категория В;
2. не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер или за престъпление по
транспорта и/или да не е лишен по съдебен
или административен ред от правото да управлява моторно превозно средство;
3. няма наложени административни наказания за управление на моторно превозно
средство с концентрация на алкохол в кръвта
над 0,5 на хиляда до 1,2 на хиляда включително през последната година;
4. е психологически годен по смисъла на
чл. 152, ал. 1, т. 2 от Закона за движението
по пътищата;
5. притежава удостоверение на водач на
лек таксиметров автомобил, валидно за съответната община, на чиято територия се
извършват превозите.“;
в) създават се ал. 4 – 8:
„(4) Ръководителят на съответното регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ издава удостоверение на водач на лек таксиметров автомобил
на лице, което отговаря на изискванията по
ал. 3, т. 1 – 4 и успешно е положило изпит по
теми, определени с наредбата по чл. 12а, ал. 5.
Удостоверението се издава за срок 5 години.
(5) Изпитът по ал. 4 се провежда от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ по ред и начин, определени от
изпълнителния директор на Изпълнителна
агенция „Автомобилна администрация“.
(6) Редът за издаване на удостоверението
на водач на лек таксиметров автомобил и за
доказване на съответствието с изискванията
по ал. 3, т. 1 – 4 се определя с наредбата по
чл. 12а, ал. 5.
(7) Ръководителят на съответното регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ отнема със заповед
удостоверението на водач на лек таксиметров
автомобил, който престане да отговаря на
н якое от изиск вани ята по ал. 3, т. 1 – 4.
Заповедта подлежи на оспорване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
(8) Регистрираният превозвач отговаря
солидарно за вредите, причинени от водачи, които извършват таксиметров превоз на
пътници от негово име, но за своя сметка, с
изключение на вредите, покрити по застрахователни събития от застраховки „Гражданска
отговорност“ и „Злополука“ съгласно Кодекса
за застраховането.“
4. В чл. 24а:
а) в ал. 1 се създава изречение второ: „В
разрешението се вписват данните на водача
в случаите, когато той извършва дейността
от името на регистриран превозвач, но за
своя сметка.“;
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б) алинея 2 се изменя така:
„(2) Разрешението по ал. 1 се издава на
регистриран по реда на този закон превозвач,
който е подал заявление до кмета на общината, в която ще извършва дейността си по
таксиметров превоз на пътници, и:
1. таксиметровият автомобил отговаря на
изискванията на наредбата по чл. 12а, ал. 5 и
за него има издаден знак за периодичен преглед за проверка на техническата изправност;
2. регистрираният превозвач няма задължения за данъци и осигурителни вноски,
освен когато са разсрочени или отсрочени
по законов ред; изискването за липса на задължения се отнася и за водача, извършващ
превоз от името на регистриран превозвач,
но за своя сметка.“;
в) алинея 3 се изменя така:
„(3) Разрешението се издава за срока, посочен от превозвача в заявлението по ал. 2, но
не по-късно от края на календарната година,
за която се иска разрешението.“;
г) създават се нови ал. 4, 5 и 6 и ал. 7, 8 и 9:
„(4) В 14-дневен срок от получаването на
заявлението кметът на общината издава разрешението по ал. 1 или със заповед отказва
издаването му, ако не са налице обстоятелствата по ал. 2, т. 1 или 2.
(5) За издадените разрешения се води регистър, който е публичен.
(6) Разрешението е поименно и не подлежи
на преотстъпване.
(7) Разрешението се получава, след като е
платен дължимият данък върху таксиметров
превоз на пътници, за срока за който е издадено разрешението.
(8) Кметът на общината прекратява със
заповед действието на разрешението:
1. по заявление на регистрирания превозвач;
2. при прекратяване на регистрацията на
превозвача по реда на този закон;
3. при заличаване на таксиметровия автомобил от регистъра по чл. 12, ал. 2;
4. при уведомяване по реда на чл. 182,
ал. 2, т. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(9) Заповедите по ал. 4 и 8 подлежат на
оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“;
д) досегашните ал. 4, 5 и 6 стават съответно
ал. 10, 11 и 12.
5. В чл. 91 се създават ал. 11 и 12:
„(11) Контролът по спазване разпоредбите
на чл. 24, ал. 1 и чл. 24а, ал. 1 може да се
осъществява и от длъжностни лица, оправомощени от кмета на съответната община.
(12) При извършване на проверките лицата
по ал. 11 имат право да изискват и получават
информация и документи, свързани с дейността, за която е получено разрешението
по чл. 24а, ал. 1.“
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6. В чл. 92, ал. 2 накрая се добавя „и
наказателните постановления за установени
нарушения от лицата по чл. 91, ал. 11, които
се издават от кмета на съответната община
или от оправомощени от него лица“.
7. В чл. 95:
а) в ал. 1:
аа) в т. 1 думите „или с ограничител на
скоростта“ се заличават;
бб) създава се т. 5:
„5. не е оборудвано с ограничител на
скоростта.“;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) Наказанието по ал. 1 се налага и на
водач, който:
1. управлява лек таксиметров автомобил,
оборудван с устройство или приспособление,
свързано с работата на таксиметровия апарат, което дава възможност за записване и
отчитане на неверни данни;
2. не представи на превозвача за ежемесечна заверка пътната книжка за отчитане
и контрол на работата на лекия таксиметров
автомобил.“
8. В § 1 от допълнителните разпоредби в
т. 26 думите „пет места“ се заменят със „седем места, включително мястото на водача“.
§ 7. (1) Разрешенията за извършване на
таксиметров превоз на пътници, издадени
по реда на Закона за автомобилните превози
до влизането в сила на този закон, запазват
действието си до изтичането на срока, за
който са издадени, но не по-късно от 31 декември 2016 г.
(2) Удостоверенията на водачите на леки
таксиметрови автомобили, издадени по реда
на наредбата по чл. 12а, ал. 5 до влизането
в сила на този закон, запазват действието си
до 31 декември 2017 г.
§ 8. Законът влиза в сила от 1 януари
2017 г., с изключение на § 3, който влиза в
сила от деня на обнародването на закона в
„Държавен вестник“, и § 6, който влиза в сила
от 1 април 2016 г.
Законът е приет от 43-то Народно събр ание
на 7 април 2016 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
2737
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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за из
пълнение на наказанията и задържането под
стража (обн., ДВ, бр. 25 от 2009 г.; изм., бр. 74
и 82 от 2009 г., бр. 32 и 73 от 2010 г., бр. 81 от
2011 г., бр. 103 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г.,
бр. 53 от 2014 г. и бр. 42 и 79 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 10, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 5 думата „работодател“ се заменя с „орган по назначаване“ и след думите
„вътрешните работи“ се добавя „и Закона за
държавния служител“.
2. В т. 9 думите „категориите на служителите, които ги заемат“ се заменят със „специфичните наименования на длъжностите,
които заемат служителите“.
§ 2. В чл. 12, ал. 3 след думата „Затворите“
запетаята и думите „поправителните домове“
се заличават.
§ 3. В чл. 13, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 4 думите „на длъжности, за които
се изисква средно образование“ се заменят
с „на младши изпълнителски длъжности“.
2. Създава се т. 4а:
„4а. назначава за стажанти спечелилите конкурс за младши изпълнителски длъжности;“.
3. Точка 5 се изменя така:
„5. преназначава държавните служители на
изпълнителски длъжности извън случаите на
преминаване от висши ръководни и ръководни длъжности на изпълнителски длъжности,
както и от младши изпълнителски на изпълнителски длъжности след спечелен конкурс;“.
4. Точка 7 се отменя.
§ 4. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За началници на затвори и на затворнически общежития се назначават лица с
висше юридическо образование, а при липса
на такива кандидати – с друго подходящо
висше образование.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Кандидатите за началници на затвори
трябва да притежават не по-малко от три
години управленски опит в системата на
държавното управление.“
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3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
след думите „поправителните домове“ се
добавя „към затворите“.
§ 5. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думите „или на поправителния дом“ се заличават;
б) в т. 1 и 4 думите „или в поправителния
дом“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „или на поправителния
дом“ се заличават.
§ 6. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Към областните служби „Изпълнение
на наказанията“ могат да се създават районни
служби.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 7. В чл. 16а се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 1:
„(1) За началници на областните служби
„Изпълнение на наказанията“ се назначават
лица с висше юридическо образование, а при
липса на такива кандидати – с друго подходящо висше образование, с не по-малко от
три години управленски опит в системата на
държавното управление.“
2. Досегашните ал. 1 и 2 стават съответно
ал. 2 и 3.
§ 8. Член 19 се изменя така:
„Чл. 19. (1) Служители в Главна дирекция
„Изпълнение на наказанията“ и в териториалните є служби са:
1. д ърж а вн и с л у ж и т ел и, кои т о п ря ко
осъществяват дейности по изпълнение на
наказанията или на мярката за неотклонение
задържане под стража;
2. държавни служители;
3. лица, работещи по трудово правоотношение.
(2) За държавните служители по ал. 1, т. 1
се прилагат разпоредбите относно държавната служба в Закона за Министерството на
вътрешните работи, доколкото в този закон
не е предвидено друго.
(3) Статутът на държавните служители по
ал. 1, т. 2 се урежда със Закона за държавния
служител.
(4) Статутът на лицата, работещи по трудово правоотношение, се урежда при условията
и по реда на Кодекса на труда, съответните
разпоредби на Закона за Министерството на
вътрешните работи и на този закон.“
§ 9. В чл. 20 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „заплатата за категория
и“ се заличават.
2. Алинея 3 се отменя.
§ 10. В чл. 23 ал. 2 се изменя така:
„(2) На държавните служители се осигурява
работно и униформено облекло и друго вещево
имущество и снаряжение, а на неносещите
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униформа се изплаща ежегодно парична сума
за облекло, която не подлежи на облагане с
данък.“
§ 11. В чл. 24, ал. 1 след думите „държавните служители“ се добавя „по чл. 19, ал. 1, т. 1“.
§ 12. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „държавните служители“
се заменят със „служителите“, а след думата „транспорт“ се добавя „при условия и по
ред, определени със заповед на министъра на
правосъдието“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Безплатните пътувания на служителите
по ал. 1 се извършват с превозен документ
(карта) по образец, утвърден със заповед на
министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията.“
3. Създава се ал. 3:
„(3) Ежегодно на служителите в Главна
дирекция „Изпълнение на наказанията“ и в
териториалните є служби се изплаща еднократно сума за пътни разходи по време на
платен годишен отпуск при условия и в размер, определени със заповед на министъра
на правосъдието.“
§ 13. В чл. 27 се правят следните изменения:
1. Алинея 3 се отменя.
2. В ал. 5 думите „с акт на Министерския
съвет“ се заменят със „със заповед на министъра на правосъдието“.
§ 14. В чл. 28 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Полагането на клетвата се удостоверява
с подписването на клетвен лист. Отказът да
се положи клетва е пречка за встъпване в
длъжност в Главна дирекция „Изпълнение на
наказанията“ и в териториалните є служби.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
след думата „партии“ се поставя запетая и се
добавя „да осъществяват политическа дейност,
да изразяват политически възгледи, както“.
§ 15. В чл. 29 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3, т. 1 думите „по съребрена линия
или по сватовство до четвърта степен включително“ се заменят с „по съребрена линия – до
четвърта степен включително, или роднина по
сватовство – до втора степен включително“.
2. В ал. 4 след думите „ал. 3, т. 3“ се добавя „притежаването на акции“ и се поставя
запетая.
3. В ал. 5 след думите „избрани за“ се
добавя „президент, вицепрезидент, членове
на Европейския парламент от Република
България“ и се поставя запетая.
§ 16. В чл. 30 се правят следните допълнения:
1. В ал. 3 след думите „ал. 2, т. 4“ се добавя
„както и огнестрелно оръжие“.
2. Създава се ал. 4:
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„(4) Условията и редът за награждаване, както и съдържанието на наградите се определят
със заповед на министъра на правосъдието.“
§ 17. В чл. 31, ал. 5 думите „израстване
в категория“ се заменят с „преназначаване
на по-висока по вид длъжност в същата или
друга структура“.
§ 18. В чл. 32 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 1 думата „научни“ се заличава;
б) в т. 3 след думата „наказанията“ се добавя „или дава становища по такива проекти“;
в) в т. 4 думите „организира и ръководи“
се заменят с „участва в организирането и
ръководството на“.
2. В ал. 4 думата „научно-приложно“ се
заличава.
§ 19. В чл. 33, ал. 2 след думите „ръководят
от“ се добавя „главния директор на Главна
дирекция „Изпълнение на наказанията“, който
е“, а думите „този закон“ се заменят с „чл. 19,
ал. 1, т. 1 или 2“.
§ 20. В чл. 34 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „научно-методически указания за“ се заменят с „методически указания
и осъществяване на контрол на“.
2. В ал. 2 думите „този закон“ се заменят
с „чл. 19, ал. 1, т. 1 или 2“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Методическите указания за дейността
на психолозите в местата за лишаване от свобода и в пробационните служби се утвърждават от главния директор на Главна дирекция
„Изпълнение на наказанията“.“
§ 21. В чл. 35 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „служители“ се добавя „по чл. 19, ал. 1, т. 1“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Задължителни психологически изследвания се провеждат и за действащи служители
по чл. 19, ал. 1, т. 1 при преназначаване на
по-висока по вид длъжност.“
§ 22. В чл. 37, ал. 2 думите „и поправителните домове“ се заличават.
§ 23. В чл. 41 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) Места за изпълнение на наказанието
лишаване от свобода са затворите.
(2) Към затворите могат да се създават
затворнически общежития от закрит и открит
тип, поправителни домове за непълнолетни
и арести.“
§ 24. В чл. 46, ал. 1 след думата „общежитие“ се поставя запетая и се добавя „поправителен дом“.
§ 25. В чл. 49 думите „или на поправителния дом“ се заличават.
§ 26. В чл. 57 се правят следните изменения:
1. В ал. 2, 3 и 4 думите „или поправителен
дом“ се заличават.
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2. В ал. 6 думите „или в поправителния
дом“ се заличават.
§ 27. В чл. 58, ал. 2 след думите „поправителни домове“ се добавя „към затворите“.
§ 28. В чл. 67, ал. 3 думите „или на поправителния дом“ се заличават.
§ 29. В чл. 73 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „и поправителен дом“
и навсякъде думите „или на поправителния
дом“ се заличават.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Когато се разглеждат въпроси относно
правното положение на непълнолетни, членове на комисията по ал. 1 са и началникът
на поправителния дом и представител на
окръжната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните.“
3. В ал. 3 думите „или на поправителния
дом“ се заличават.
4. В ал. 4 думите „или поправителен дом“
се заличават.
§ 30. В чл. 74, ал. 2 думите „или поправителния дом“ се заличават.
§ 31. В чл. 81, ал. 2 думите „или на поправителния дом“ се заличават.
§ 32. В чл. 85, ал. 2 думите „или поправителния дом“ се заличават.
§ 33. В чл. 91, ал. 3 думите „или на поправителния дом“ се заличават.
§ 34. В чл. 92, ал. 2 и 3 думите „или на
поправителния дом“ се заличават.
§ 35. В чл. 94 думите „или в поправителния
дом“ се заличават.
§ 36. В чл. 99, ал. 1 изречение първо се
изменя така: „Наградите се дават със заповед
на началника на затвора, а тези по чл. 98,
ал. 1, т. 1 – 6 – и със заповед на началника
на затворническото общежитие или на поправителния дом.“
§ 37. В чл. 104, ал. 1 думите „или на поправителния дом“ се заменят с „а в случаите на
чл. 193 и от началника на поправителния дом“.
§ 38. В чл. 110 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Заповедите за дисциплинарно наказание, издадени от началниците на затворнически общежития и на поправителни домове,
подлежат на обжалване пред началника на
затвора. Заповедите, издадени от началника
на затвора, подлежат на обжалване пред
главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, а в случаите по
чл. 104, ал. 3 – пред министъра на правосъдието. Заповедите се обжалват в 7-дневен
срок от запознаване на лишения от свобода
със заповедта.“
2. В ал. 3 съюзът „или“ се заличава, а
след думите „Изпълнение на наказанията“ се
добавя „или началникът на затвора“.
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3. В ал. 4 съюзът „и“ се заличава, а след
думите „Изпълнение на наказанията“ се добавя „и началникът на затвора“.
4. Създава се ал. 5:
„(5) Компетентният да разгледа жалбата
орган се произнася с мотивирано решение,
с което:
1. отменя заповедта;
2. отхвърля жалбата и потвърждава оспорената заповед;
3. отменя заповедта и връща преписката
на органа, издал заповедта, с допълнителни
указания.“
§ 39. В чл. 111, ал. 1 думите „или поправителния дом“ се заличават.
§ 40. В чл. 122, ал. 2 думите „или на поправителния дом“ се заличават.
§ 41. В чл. 123, ал. 1 думите „или поправителния дом“ се заличават.
§ 42. В чл. 124 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „или на поправителния
дом“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „или поправителния дом“
се заличават.
§ 43. В чл. 126 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „или поправителният
дом“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „поправителният дом“
се заличават.
§ 44. В чл. 135 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „или на поправителния
дом“ се заличават.
2. В ал. 3 думите „или поправителния дом“
се заличават.
§ 45. В чл. 150, ал. 2 думите „и на поправителните домове“ се заличават.
§ 46. В чл. 153, ал. 1 думите „или в поправителните домове“ се заличават.
§ 47. В чл. 167, ал. 5 думите „или поправителен дом“ се заличават.
§ 48. В чл. 170, ал. 2 думите „или на поправителния дом“ се заличават.
§ 49. В чл. 171, ал. 3 думите „и поправителния дом“ се заличават.
§ 50. В чл. 174, ал. 3 думите „или на поправителния дом“ се заличават.
§ 51. В чл. 176 думите „и поправителните
домове“ се заличават.
§ 52. В чл. 180, ал. 1 думите „или в поправителния дом“ се заличават.
§ 53. В чл. 181, ал. 1 думите „или поправителният дом“ се заличават.
§ 54. В чл. 187 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „поправителния дом“
се добавя „към съответния затвор“.
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2. В ал. 3 думите „поправителния дом“ се
заменят със „затвора“.
§ 55. В чл. 188 думите „Към поправителния дом“ се заменят с „В затвора, към който
е разкрит поправителен дом“ и се поставя
запетая.
§ 56. В чл. 190, ал. 3 в текста преди т. 1
думите „поправителния дом“ се заменят със
„затвора“.
§ 57. В чл. 193 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 след думата „налагат“ се добавя
„от началника на затвора или“.
2. В ал. 3 след думата „заповедта“ се добавя
„на началника на затвора или“.
§ 58. В чл. 194 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Навършилите пълнолетие лишени от
свобода се преместват в затвор или в затворническо общежитие.“
2. В ал. 3 след думата „настаняват“ се
добавя „в затвор или“.
3. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Когато към затвора, към който е разкрит
поправителния дом, функционират затворнически общежития от закрит или открит тип,
преместването по ал. 2 и 3 се извършва със
заповед на началника на съответния затвор.
(5) Извън случаите по ал. 4, преместването
по ал. 2 и 3 се извършва със заповед на главния
директор на Главна дирекция „Изпълнение на
наказанията“ по предложение на началника
на затвора.“
§ 59. В чл. 195, ал. 2 думите „на поправителния дом“ се заменят с „на затвора“.
§ 60. В чл. 202, ал. 2 думите „за избор
на подходящо наказание или пробационни
мерки“ се заличават.
§ 61. Член 214 се отменя.
§ 62. В чл. 224 в текста преди т. 1 думите
„или на поправителния дом“ се заличават.
§ 63. В чл. 242, ал. 3 думите „или поправителен дом“ се заличават.
§ 64. В чл. 244 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „или в поправителните
домове“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „или в поправителен
дом“ се заличават.
§ 65. В чл. 245, ал. 1 думите „или в поправителен дом“ се заличават.
§ 66. В чл. 246, ал. 3 думите „и в поправителните домове“ се заличават.
§ 67. В чл. 247, ал. 2 накрая се добавя „към
съответния затвор“.
§ 68. В чл. 248 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
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а) в текста преди т. 1 думите „и в поправителните домове“ се заличават;
б) в т. 2 думите „или в поправителния
дом“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „или на поправителния
дом“ се заличават.
§ 69. В чл. 250, ал. 3 и 6 думите „или поправителния дом“ се заличават.
§ 70. В чл. 251 думите „поправителния
дом“ се заличават.
§ 71. В чл. 252 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „или поправителния дом“
се заличават.
2. В ал. 2 думите „поправителния дом“ се
заличават.
3. В ал. 3 думите „или на поправителния
дом“ се заличават.
§ 72. В чл. 255, ал. 3 думите „поправителния дом“ се заличават.
§ 73. В чл. 257, ал. 1 и 3 думите „и поправителните домове“ се заличават.
§ 74. В чл. 260, ал. 1 думите „и поправителните домове“ се заличават.
§ 75. Създава се част пета с чл. 262 – 275:
„Ч А С Т П Е Т А
ЕЛЕКТРОННО НАБЛЮДЕНИЕ
Чл. 262. (1) Електронното наблюдение е
форма на контрол върху местонахождението,
движението и поведението на лица.
(2) Електронното наблюдение се изпълнява чрез:
1. система за гласово разпознаване;
2. радиочестотно наблюдение;
3. сателитно наблюдение.
Чл. 263. (1) Електронно наблюдение може
да се прилага по отношение на:
1. лишени от свобода, изтърпяващи наказание в затворническо общежитие от открит
тип при общ режим, както и при лек режим
в случаите по чл. 72, ал. 2;
2. лица с наложени пробационни мерки – задължителна регистрация по настоящ
адрес или ограничения в свободното придвижване;
3. лица с мярка за неотклонение домашен
арест.
(2) По отношение на лицата по ал. 1, т. 3
не се прилага електронно наблюдение чрез
система за гласово разпознаване.
Чл. 264. Електронното наблюдение не се
прилага по отношение на лица, страдащи от
несъвместими с него заболявания.
Чл. 265. Лицата с наложени пробационни
мерки – задължителна регистрация по настоящ адрес или ограничения в свободното
придвижване, за които се прилага електронно
наблюдение, подписват декларация за информирано съгласие.
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Чл. 266. Елек т ронното наблюдение на
лишените от свобода се прилага за срока,
през който те работят или нощуват извън
затворническото общежитие.
Чл. 267. (1) Лицата с наложени пробационни мерки – задължителна регистрация по
настоящ адрес или ограничения в свободното
придвижване, се поставят под електронно
наблюдение за срок от два до 6 месеца.
(2) До един месец преди изтичането на
определения срок по ал. 1 пробационният
служител изготвя доклад за поведението на
осъдения.
(3) Въз основа на доклада по ал. 2 срокът
на електронно наблюдение може да се продължи еднократно до 6 месеца.
(4) Максималният срок на електронното
наблюдение не може да бъде по-дълъг от
една година.
(5) Срокът по ал. 1 започва да тече от
монтирането на техническите средства.
(6) Електронното наблюдение приключва
с изтичане на срока му. Ако срокът изтича
в неработен ден, електронното наблюдение
се преустановява в последния работен ден.
Чл. 268. По отношение на лицата с мярка
за неотклонение домашен арест електронното наблюдение се прилага за целия срок на
действие на мярката за неотклонение.
Чл. 269. (1) За срока на електронното наблюдение при изпълнение на пробационна
мярка задължителна регистрация по настоящ адрес осъденото лице се освобождава от
задължението по чл. 210, ал. 1.
(2) Когато осъденият по ал. 1 е изтърпял
най-малко една четвърт от определения размер
на наложената пробационна мярка, показал е
примерно поведение и не са установени нарушения на мярката, спрямо него може да бъдат
приложени облекченията по чл. 226, ал. 1,
т. 1 със заповед на началника на областната
служба „Изпълнение на наказанията“.
(3) При условията и по реда на ал. 2 облекченията по чл. 226, ал. 1, т. 2 и 3 може да
бъдат приложени и спрямо лица с наложена
пробационна мярка ограничения в свободното
придвижване.
Чл. 270. (1) Електронното наблюдение се
изпълнява от териториалните служби на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“.
(2) Дейността по ал. 1 се осъществява със
съдействие на структурите на Министерството на вътрешните работи, като тази дейност
се регламентира с инст ру к ци я, изда дена
съвместно от министъра на правосъдието и
министъра на вътрешните работи.
Чл. 271. (1) Осъществяването на техническите дейности по електронното наблюдение може да се възложи на доставчици на
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услуги – юридически лица, регистрирани на
територията на Република България.
(2) Договорът с изпълнителя по ал. 1 се
сключва по реда на Закона за обществените
поръчки и съдържа клаузи относно доставката,
монтажа, поддръжката, ремонта и обслужването на техническите средства, организацията на
наблюдението, контрола и взаимодействието
с пробационните служби при констатирани
нарушения.
(3) Доставчикът на услугите обработва
личните данни на физическите лица по реда
на Закона за защита на личните данни.
Чл. 272. Електронното наблюдение на лица
с наложени пробационни мерки – задължителна регистрация по настоящ адрес или
ограничения в свободното придвижване, се
прилага със заповед на началника на областната служба „Изпълнение на наказанията“
по писмено предложение на пробационния
служител, придружено с декларация за информирано съгласие на осъденото лице. Заповедта
се издава в срока по чл. 209, ал. 1.
Чл. 273. Електронното наблюдение на лишени от свобода се прилага със заповед на
началника на затвора по писмено предложение
на началника на затворническото общежитие.
Чл. 274. Електронното наблюдение на лица
с мярка за неотклонение домашен арест се
прилага със заповед на началника на областната служба „Изпълнение на наказанията“.
Заповедта се издава в тридневен срок от
получаване на съдебния акт, за което се уведомява началникът на районното управление
на Министерството на вътрешните работи по
местоживеене на лицето.
Чл. 275. (1) Електронното наблюдение се
преустановява временно с акт на органа,
разпоредил прилагането му, в случаите на:
1. издадено разрешение по чл. 211 или
чл. 213, ал. 4 – 6;
2. постановено прекъсване на изпълнение
на наказанието или ползване на отпуск;
3. издадено разрешение за напускане на
жилището при изпълнение на мярката за
неотклонение домашен арест.
(2) С акта по ал. 1 се решава въпросът за
демонтиране на техническото средство.“
§ 76. В допълнителните разпоредби се
правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1, ал. 3 и 5 думите „или в поправителния дом“ се заличават.
2. В § 2:
а) в ал. 1 думите „или в поправителния
дом“ се заличават;
б) в ал. 2 и 3 думите „или на поправителния дом“ се заличават.
3. Създават се § 3а и 3б:
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„§ 3а. Друго подходящо висше образование
по смисъла на този закон е висше образование
по специалност от професионални направления „Педагогика“, „Педагогика на обучението“, „Филология“, „Психология“, „Социални
дейности“, „Администрация и управление“,
„Икономика“ и „Национална сигурност“.
§ 3б. (1) Гласово разпознаване по смисъла
на този закон е биометрична технология за
идентификация на осъденото лице по произнесени от него думи и фрази.
(2) Радиочестотно наблюдение по смисъла
на този закон е потвърждаване на местонахождението на лицето, при което се регистрира
присъствието или отсъствието му на определено място в определено време.
(3) Сателитно наблюдение по смисъла на
този закон е технология за установяване на
моментното местонахождение и движението
на лицето чрез система за глобално позицио
ниране.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 77. (1) С влизането в сила на този закон
заварените служебни правоотношения на държавните служители на експертни длъжности
се преобразуват в служебни правоотношения
на държавни служители на изпълнителски
длъжности.
(2) С влизането в сила на този закон
заварените служебни правоотношения на
държавните служители на старши ръководни длъжности се преобразуват в служебни
правоотношения на държавни служители на
ръководни длъжности.
§ 78. За държавните служители по чл. 19,
ал. 1, т. 2, чието служебно правоотношение
е възникнало след влизането в сила на този
закон, се прилагат разпоредбите на Закона за
държавния служител.
§ 79. За държавните служители в Главна
дирекция „Изпълнение на наказанията“ и в
териториалните є служби, заемащи длъжности
за държавни служители по чл. 19, ал. 1, т. 2,
чиито служебни правоотношения не са прек
ратени до влизането в сила на този закон,
се прилагат разпоредбите на действащото
законодателство за държавните служители
по чл. 19, ал. 1, т. 1 до прекратяване на служебните им правоотношения.
§ 80. Държавните служители по § 79 могат
да бъдат преназначавани и временно преназначавани на вакантни длъжности за държавни
служители по чл. 19, ал. 1, т. 2.
§ 81. Държавните служители по § 79 могат да
бъдат назначавани на длъжности за държавни
служители по чл. 19, ал. 1, т. 1 при условията
и по реда на Закона за Министерството на
вътрешните работи, ако отговарят на изискванията за заемане на съответната длъжност.
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§ 82. В Наказателния кодекс (обн., ДВ,
бр. 26 от 1968 г.; изм., бр. 29 от 1968 г., бр. 92 от
1969 г., бр. 26 и 27 от 1973 г., бр. 89 от 1974 г.,
бр. 95 от 1975 г., бр. 3 от 1977 г., бр. 54 от 1978 г.,
бр. 89 от 1979 г., бр. 28 и 31 от 1982 г., бр. 44 от
1984 г., бр. 41, 79 и 80 от 1985 г., бр. 89 и 90 от
1986 г., бр. 37, 91 и 99 от 1989 г., бр. 10, 31 и 81
от 1990 г., бр. 1, 86, 90 и 105 от 1991 г., бр. 54
от 1992 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 50 от 1995 г.;
Решение № 19 от 12.10.1995 г. на Конституционния съд на РБ – бр. 97 от 1995 г.; изм.,
бр. 102 от 1995 г., бр. 107 от 1996 г., бр. 62 и 85
от 1997 г.; Решение № 19 на Конституционния
съд от 1997 г. – бр. 120 от 1997 г.; изм., бр. 83,
85, 132, 133 и 153 от 1998 г., бр. 7, 51 и 81 от
1999 г., бр. 21 и 51 от 2000 г.; Решение № 14
на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 98 от
2000 г.; изм., бр. 41 и 101 от 2001 г., бр. 45 и 92
от 2002 г., бр. 26 и 103 от 2004 г., бр. 24, 43, 76,
86 и 88 от 2005 г., бр. 59, 75 и 102 от 2006 г.,
бр. 38, 57, 64, 85, 89 и 94 от 2007 г., бр. 19, 67
и 102 от 2008 г., бр. 12, 23, 27, 32, 47, 80, 93 и
102 от 2009 г., бр. 26 и 32 от 2010 г., бр. 33 и
60 от 2011 г., бр. 19, 20 и 60 от 2012 г., бр. 17,
61 и 84 от 2013 г., бр. 19, 53 и 107 от 2014 г. и
бр. 14, 24, 41, 74, 79 и 102 от 2015 г.) в чл. 40,
ал. 1 думите „и поправителните домове, както
и в“ се заменят с „както и в поправителните
домове и“.
§ 83. В Наказателно-процесуалния кодекс
(обн., ДВ, бр. 86 от 2005 г.; изм., бр. 46 и 109
от 2007 г., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 12, 27,
32 и 33 от 2009 г., бр. 15, 32 и 101 от 2010 г.,
бр. 13, 33, 60, 61 и 93 от 2011 г.; Решение № 10
на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 93
от 2011 г.; изм., бр. 19, 20, 25 и 60 от 2012 г.,
бр. 17, 52, 70 и 71 от 2013 г., бр. 21 от 2014 г.
и бр. 14, 24, 41, 42, 60, 74 и 79 от 2015 г.) се
правят следните изменения:
1. В чл. 71, ал. 6 думите „или поправителен
дом“ се заличават.
2. В чл. 445, т. 2 думите „или на поправителния дом“ се заличават.
3. В чл. 448, ал. 2 думите „и на поправителния дом“ се заличават.
§ 84. Висящите до влизането в сила на
този закон производства по чл. 445 и 448 от
Наказателно-процесуалния кодекс се довършват по досегашния ред.
§ 85. (1) Министърът на правосъдието и
министърът на вътрешните работи издават
инструкцията по чл. 270, ал. 2 в 6-месечен
срок от влизането в сила на този закон.
(2) Подзаконовите нормативни актове,
приети и издадени до влизането в сила на
този закон, се прилагат, доколкото не му
противоречат.
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§ 86. Електронното наблюдение по реда,
установен в този закон, не се прилага за
пробационните мерки, чието изпълнение е
започнало преди влизането му в сила.
Законът е приет от 43-то Народно събр ание
на 7 април 2016 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
2770

УКАЗ № 102
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Споразумението
относно Единния патентен съд, приет от ХLIIІ
Народно събрание на 8 април 2016 г.
Издаден в София на 18 април 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева

ЗАКОН

за ратифициране на Споразумението относно
Единния патентен съд
Член единствен. Ратифицира Споразумението относно Единни я патентен съд,
подписано в Брюксел на 19 февруари 2013 г.
от държавите – членки на Европейския съд,
с изключение на Испания и Полша, и от Република България на 5 март 2013 г.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила
от деня на обнародването му в „Държавен
вестник“.
Законът е приет от 43-то Народно събрание
на 8 април 2016 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
2771

УКАЗ № 103
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Споразумението
между правителството на Република България
и Международната организация на франкофонията (МОФ) относно създаването в София
на структура на МОФ и нейните привилегии
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и имунитети на българската територия и
Допълнителната договореност към Споразумението между правителството на Република
България и Международната организация на
франкофонията (МОФ) относно създаването
в София на структура на МОФ и нейните
привилегии и имунитети на българската територия, приет от ХLIIІ Народно събрание
на 8 април 2016 г.
Издаден в София на 18 април 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева

ЗАКОН

за ратифициране на Споразумението между
правителството на Република България и
Международната организация на франкофо
нията (МОФ) относно създаването в София
на структура на МОФ и нейните привилегии
и имунитети на българската територия и
Допълнителната договореност към Споразу
мението между правителството на Република
България и Международната организация на
франкофонията (МОФ) относно създаването
в София на структура на МОФ и нейните
привилегии и имунитети на българската
територия
Член единствен. Ратифицира Споразумението между правителството на Република
България и Международната организация на
франкофонията (МОФ) относно създаването
в София на структура на МОФ и нейните
привилегии и им у нитети на българската
територия и Допълнителната договореност
към Споразумението между правителството
на Република България и Международната
организация на франкофонията (МОФ) относно създаването в София на структура на
МОФ и нейните привилегии и имунитети на
българската територия, подписани на 9 октомври 2015 г. в Ереван.
Законът е приет от 43-то Народно събрание
на 8 април 2016 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
2772

УКАЗ № 104
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Спогодбата
между Републ ика България и Федеративна
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република Бразилия за социална сигурност,
приет от ХLIIІ Народно събрание на 8 април 2016 г.
Издаден в София на 18 април 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева

ЗАКОН

за ратифициране на Спогодбата между Репуб
лика България и Федеративна република
Бразилия за социална сигурност
Член единствен. Ратифицира Спогодбата
между Република България и Федеративна
република Бразилия за социална сигурност,
подписана в Бразилия на 1 февруари 2016 г.
Законът е приет от 43-то Народно събрание
на 8 април 2016 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
2773

УКАЗ № 105
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Спогодбата за
социална сигурност между Република България и Тунизийската република, приет от
ХLIIІ Народно събрание на 8 април 2016 г.
Издаден в София на 18 април 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева

ЗАКОН

за ратифициране на Спогодбата за социал
на сигурност между Република България и
Тунизийската република
Член единствен. Ратифицира Спогодбата
за социална сигурност между Република България и Тунизийската република, подписана
в Тунис на 1 октомври 2015 г.
Законът е приет от 43-то Народно събрание
на 8 април 2016 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
2774
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ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 97
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Василий Христов Такев от
длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Републ ика
Литва със седалище във Варшава.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 13 април 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
2976

УКАЗ № 98
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Емил Савов Ялнъзов – извънреден и пълномощен посланик на Република
България в Републ ика Полша, и за извънреден и пълномощен посланик на Република
България в Републ ика Литва със седалище
във Варшава.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 13 април 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
2977

УКАЗ № 99
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам г-н Анджей Дуда – президент
на Република Полша, с орден „Стара планина“
с лента за изключително големите му заслуги
за развитието на българо-полските отношения.
Издаден в София на 14 април 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър на външните работи:
Даниел Митов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
2978
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КОНСТ И Т У Ц ИОНЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 4
от 12 април 2016 г.

по конституционно дело № 10 от 2015 г.
Конституционният съд в състав: Борис Велчев – председател, членове: Цанка Цанкова,
Стефка Стоева, Румен Ненков, Кети Маркова,
Георги Ангелов, Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, Мариана Карагьозова-Финкова,
Константин Пенчев, Филип Димитров, Таня
Райковска, при участието на секретар-протоколиста Силвия Василева разгледа в закрито
заседание на 12 април 2016 г. конституционно
дело № 10/2015 г., докладвано от съдията
Борис Велчев.
Производството е образувано на 10.12.2015 г.
по искане на главния прокурор на Република България. С определение от 19-и януари
2016 г. искането е допуснато за разглеждане
по същество.
Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2 от
Конституцията.
Главният прокурор оспорва разпоредбите
на чл. 29, ал. 2, 3 и 4 и на чл. 30, ал. 1 от
Закона за адвокатурата (ЗА) (обн., ДВ, бр. 55
от 25.06.2004 г.; посл. изм. и доп., бр. 97 от
7.12.2012 г.). Според него те противоречат на
разпоредбите на чл. 4, ал. 1, на чл. 5, ал. 1 и
2 и на чл. 117, ал. 2 от Конституцията. В първата част от мотивите си главният прокурор
сочи на противоречията между оспорените
разпоредби и принципа на правовата държава
по чл. 4, ал. 1 от Конституцията.
Вносителят на искането счита, че чл. 29,
ал. 2 ЗА, който дава законова възможност
адвокатският съвет да оправомощи член на
колегията да извърши „проверка на случая“,
ако на адвокат не бъде оказано необходимото
съдействие и уважение, по същество означава
„да бъде инспектирана дейността на магистрат
или на разследващ орган, който е от състава
на изпълнителната власт“. Той намира, че по
такъв начин се създават предпоставки дейността на органите на съдебната власт „в един
от аспектите, предполагащи реализирането
на дисциплинарната отговорност“ да бъде
проверявана „по различен от установения в
КРБ и ЗСВ ред“ и от „фактори, стоящи извън
съдебната власт“. Според него „подобен дуализъм противоречи на правната сигурност и
на принципа на правовата държава“.
Разпоредбата на чл. 29, ал. 3 ЗА според
главния прокурор създава задължения на органи на съдебната власт, „несвързани с техните
функции и задачи по чл. чл. 119, 120, 127 и 128,
изр. второ от Конституцията“. Това задължение, според него, е несъвместимо с позицията
на административния ръководител като орган,
който може сам да инициира дисциплинарно
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производство или да наложи дисциплинарно
наказание, и поради това то противоречи на
принципа на правовата държава.
Възмож ност та проверката да бъде извършена и без участието на представител
на съдебната власт по чл. 29, ал. 3 ЗА не
само създава възможност за „паралелна на
уредената в Закона за съдебната власт (ЗСВ)
процедура за проверка на дейността на орган
на съдебната власт“, но и означава, че тази
проверка ще бъде извършена изцяло от лице,
което не принадлежи към съдебната власт,
твърди вносителят на искането.
По отношение на разпоредбата на чл. 30,
ал. 1 ЗА главният прокурор отбелязва, че
възможността адвокатският съвет да преценява наличността на „виновно поведение“
на магистрат въз основа на извършена единствено от самия съвет проверка надхвърля
конституционната делегация по чл. 134, ал. 2
от Конституцията.
Според вносителя на искането „комплексният прочит на атакуваните разпоредби“
предизвиква правна несигурност с оглед на
съответните правила, установени за дисциплинарната отговорност в Закона за съдебната
власт, и дава възможност още един орган,
наред с Инспектората към Висшия съдебен
съвет (ВСС), да извършва действия, свързани с
дисциплинарната отговорност на магистратите. Той твърди, че използваните в оспорените
разпоредби думи и изрази не позволяват да
се определи правното значение и стойност на
доклада от проверката и на предложението
на адвокатския съвет, тъй като някои от тях
са използвани в ЗСВ със съдържание, което
указва на упражняването на властнически
правомощия от държавен орган. Това, по
негово мнение, прави съответните разпоредби конституционно нетърпими, тъй като
засягат „основни конституционни принципи
и ценности на правовата държава“.
Във втората част от искането са обобщени мотиви за противоречието на оспорените
разпоредби с „принципа за върховенството
и непосредственото действие на Основния
закон“, установени с чл. 5, ал. 1 и 2 от Конституцията.
Според главния прокурор основен орган
за проверка на дейността на съдебната власт
е Инспекторатът към ВСС, който може да
бъде сезиран за това от широк кръг субекти.
На този орган Конституцията предоставя
правомощие за проверка на магистрати, като
изрично отбелязва в чл. 132а, ал. 6, че с упражняването му не може да се засяга тяхната
независимост. Главният прокурор подчертава
и че реализирането на дисциплинарната отговорност на магистратите се осъществява от
Висшия съдебен съвет съгласно разпоредбата
на чл. 130, ал.6, т. 2 от Конституцията.
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Вносителят на искането намира, че и двата
елемента от предмета на проверката (неоказването на дължимото уважение и неоказването
на съдействие на адвокат) по един или друг
начин са предвидени в Закона за съдебната
власт като дисциплинарни нарушения. Той
счита, че щом Конституцията възлага на
уредени в самата нея органи да проверяват
дейността на съдебната власт и да налагат
дисциплинарни наказания, като в допълнение
към това изисква всички въпроси, свързани
със статута на магистратите и реализирането
на тяхната отговорност, да бъдат уредени с
устройствения закон за съдебната власт, то
„атакуваните норми от ЗА са в противоречие с принципите за върховенството и непосредственото действие на конституционните
норми“. Той смята, че оспорените разпоредби
надхвърлят делегацията по чл. 134, ал. 2 от
Констит уци ята, защото не се отнасят до
организацията и реда за действие на адвокатурата, а до „участието є в механизмите за
проверка и контрол на органите на съдебната
или изпълнителната власт“.
В заключение главният прокурор счита и че
оспорените от него норми са в противоречие с
принципа за независимост на съдебната власт,
установен с чл. 117, ал. 2 от Конституцията.
Според него с оспорените разпоредби от
ЗА „практически се възлагат властнически
компетенции на самоуправляваща се организация извън съдебната власт“ по отношение
на магистратите, с което се засяга тяхната
независимост. Главният прокурор изтъква, че
проявленията на взаимен контрол и възпиране
при разделените власти могат „да се търсят
и откриват само при реализиране на правомощия на органи, упражняващи държавна
власт“. Подобни възможности за намеса в
дейността на съдебната власт Конституцията
не е предвидила за адвокатурата. С предвидената в ЗА възможност органи на адвокатурата да извършват проверки на магистрати
„се допуска намеса във функционирането на
съдебната власт, в противоречие с конституционно установената є независимост“. Според
главния прокурор тази намеса може да се
търси в три посоки. Първата е в очертаването
на „релевантните факти във финален акт на
проверката, за чието съставяне представителят
на адвокатския съвет има водеща или само
стоятелна роля“. На второ място, засягане на
независимостта на съдебната власт главният
прокурор вижда във възможността „самият
адвокатски съвет да прецени дали провереният
съдия, прокурор, следовател или разследващ
орган е имал виновно поведение“. Накрая, той
съзира намеса в независимостта на съдебната
власт и във възможността предложението на
адвокатския съвет да има същите последици
като действията на компетентните органи по
чл. 312, ал. 1 ЗСВ. Според него „поставянето
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на съдиите, прокурорите и следователите в
зависимост от активността и преценките на
адвокатския съвет по въпроси, свързани с
осъществяването на дисциплинарната им
отговорност, е в противоречие с нормата на
чл. 117, ал. 2 от Конституцията“.
По делото са получени редица становища,
които могат да бъдат отнесени в две групи.
В първата попадат становищата, че искането на главния прокурор е неоснователно и
трябва да бъде отхвърлено. Такава позиция
се съдържа в становищата на Министерския
съвет, Министерството на правосъдието, Висшия адвокатски съвет, Фондация „Асоциация
за европейска интеграция и права на човека“
и Съюза на юристите в България.
Обратната позиция – че искането трябва
да бъде уважено, се съдържа в становищата
на Върховния касационен съд, Висшия съдебен съвет, Националната следствена служба,
министъра на вътрешните работи, Асоциацията на българските административни съдии,
Асоциацията на прокурорите в България,
Камарата на следователите в България и Съвета на нотариусите на Нотариалната камара.
Останалите конституирани страни не са
представили становище.
За да се произнесе, Конституционният съд
взе предвид следното:
Положението на адвокатурата е уредено в
Конституцията. То позволява на адвокатите да
бъде предоставено от закона особено правно
положение, което да им позволи да изпълняват пълноценно основната си функция – да
подпомагат гражданите и юридическите лица
при защитата на техните права и законни
интереси. Това особено правно положение
на адвокатите не изключва допълнителни
изисквания към дължимото им уважение и
съдействие, стига тези изисквания да са ясно
определени и да осигуряват реални възможности за изпълнението на конституционните
им задължения. В правовата държава необходимостта от особено уважение и специално
съдействие на адвокатите не може да бъде
отречена предвид особено важната им роля
в защитата на правата и законните интереси
на гражданите и юридическите лица.
Оспорените разпоредби се намират в неразривна правна връзка и представляват елементи
на единна процедура. Това предполага те да
бъдат разгледани заедно и тяхната твърдяна
противоконституционност – преценена в контекста на тази връзка.
По своята същност оспорените разпоредби
уреждат ред, по който да бъдат установени и
санкционирани нарушения на едно специфично
право на адвокатите – да бъдат приравнени
към съдии по отношение на дължимото им
уважение и съдействие. Съдържанието на
оспорените разпоредби не може да бъде разкрито, ако те не се изследват в контекста на
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онова право, съблюдаването на което законът
изисква от тях да осигурят. Това не означава,
че разпоредбата на чл. 29, ал. 1 ЗА се възприема от Конституционния съд като обект
на конституционен контрол в това производство – както пряко, така и косвено. Тя ще
бъде обсъждана само и дотолкова, доколкото
е необходимо, за да се изясни съдържанието
на оспорените разпоредби.
Разпоредбата на чл. 29, ал. 1 ЗА предвижда
право на адвоката да бъде приравнен със съдия
та по отношение на дължимото му уважение
и съдействие. Такова уважение и съдействие
на адвоката се дължи от съда, органите на досъдебното производство, административните
органи и другите служби в страната.
Приравняването на адвоката към съдия
по отношение на дължимото му уважение и
съдействие предпоставя наличието на нормативно уредено задължение на съдиите да
се оказва особено уважение и съдействие,
присъщо само на тях.
По отношение на съдействието, дължимо
на всички магистрати (а не само на съдиите),
такова задължение имат всички държавни
органи, юридически лица и граждани. Това съдействие следва да осигури безпрепятственото
изпълнение на функциите на съответния магистрат. По силата на приравняването същите
органи и лица имат задължение да предоставят
аналогично съдействие и на адвокатите при
осъществяването на функциите им. Законът
за адвокатурата обаче изрично изисква това
съдействие за адвокатите да има специфични
измерения и то да бъде „като на съдия“. Никъде
в закон не може да бъде открито задължение
на един съдия или на орган на досъдебното
производство да оказва някакво конкретно и
специфично съдействие на друг съдия, за да
може приравняването на адвокатите на съдии
по отношение на дължимото им съдействие
да придобие конкретни измерения.
Нито ЗСВ, нито други закони уреждат
въпроса с дължимото на съдията уважение.
Това едва ли би било възможно – уважението е етична категория, което изисква лична
мотивация на всеки човек. Уважението не
може да възникне със закон. Дори Кодексът за
етично поведение на българските магистрати
урежда като основен принцип на рамката за
регулиране на поведението на магистратите
единствено изискването за вежливост и толерантност.
Неизпълнението на задължение, което не
може да бъде непротиворечиво дефинирано,
в една правова държава не би могло да води
до дисциплинарна отговорност. Липсата на
ясно нормативно определено съдържание на
въведеното със ЗА задължение на адвоката да
бъде оказвано „дължимо“ уважение и съдей-
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ствие именно като на съдия създава възможност това задължение да бъде възприемано и
прилагано с произволно съдържание.
Поради това възможността, предвидена в
чл. 29, ал. 2 и 3 и чл. 30, ал. 1 ЗА, да се извърши проверка за неоказване на уважение
или съдействие на адвокат не въобще, а за
специфично уважение и съдействие, дължимо
само на съдиите, представлява проверка за
изпълнение на неопределимо по своето съдържание задължение. Подобна проверка е
несъвместима с принципа на правовата държава, ако води до търсене на дисциплинарна
отговорност, поради което разпоредбите на
чл. 29, ал. 2 и 3 и чл. 30, ал. 1 ЗА противоречат
на чл. 4, ал. 1 от Конституцията.
Поради връзката между оспорените разпоредби и обстоятелството, че без ал. 2 и 3
оспорената ал. 4 на чл. 29 ЗА губи смисъла
си, тя също следва да бъде обявена за противоконституционна.
Процедурата, развита в чл. 29, ал. 2 и 3
и чл. 30, ал. 1 ЗА, разкрива допълнителни
белези за противоконституционност, когато
се отнася до магистрати.
Възможността да бъде търсена дисциплинарна отговорност от един магистрат трябва
да бъде уредена по начин, който да осигурява
неговата независимост – институционална
и лична. Това трябва да стане със закон,
който да урежда ясно и изчерпателно както
съставите на дисциплинарните нарушения,
така и процедурата за търсене на дисциплинарна отговорност. Разпоредбата на чл. 133
от Конституцията изисква условията и редът
за осъществяването на отговорност та на
магистратите да се уреждат със закон. Елемент от тази процедура е и възможността да
бъде сезиран ВСС, който налага най-тежките
наказания на магистрати. В случая този закон е ЗСВ, който изисква предложението за
дисциплинарно наказание да бъде правено
единствено от органи на съдебната власт и от
министъра на правосъдието, който е изрично
овластен за това от Конституцията.
Основателно Конст и т у ционни я т съд е
посочил в РКС № 2 от 2008 г. по к.д. № 1 от
2008 г., че „зависимостта на дейността им (на
магистратите) от разрешение или преценка на
други органи и длъжностни лица е нарушение
на категоричния конституционен императив,
съдържащ се в разпоредбата на чл. 117, ал. 2“.
На значението на личната независимост на
магистратите и на необходимостта контролът
върху тяхната дейност да се осъществява по
такъв начин, че да осигури тази независимост,
е акцентирано и в РКС № 3 от 2015 по к.д.
№ 13 от 2014 г. Няма как да бъде осигурена
личната независимост на един магистрат, ако
съществува възможност той да бъде проверя-
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ван от представители на адвокатурата, и то
за неясни по своето конкретно съдържание
нарушения.
Разпоредбата на чл. 29, ал. 2 ЗА овластява
адвокатския съвет да провери претендираното нарушение съвместно с представител на
ръководството на съответния орган на съдебната власт. В отсъствието на такъв съветът
извършва проверката единствено чрез свой
представител. Трудно може да се поддържа,
че тази проверка има функцията да бъде
своеобразен „филтър“ срещу неоснователни
оплаквания – нищо не пречи на адвоката,
който намира правата си за засегнати, да
потърси защита и самостоятелно – чл. 30,
ал. 2 ЗА. Не може еднозначно да се твърди
и че тази функция на адвокатския съвет
единствено изпълнява задължението му по
чл. 89, т. 5 ЗА – да защитава професионалните
права, честта и достойнството на адвокатите.
Обстоятелството, че адвокатският съвет може
служебно да защитава честта и достойнството
на един адвокат, без адвокатът да го е поискал, разширява твърде много възможностите
на съвета да проверява магистрати, без да е
налице легитимна цел, която да бъде постигната по този начин.
Обстоятелството, че така създаденият орган за проверка има неясен правен статут, но
събира данни с правно значение, има право
да изисква обяснения от лица, включително
и от състава на съдебната власт, и фактът, че
въз основа на доклада му адвокатският съвет
може да прави предложения за дисциплинарни наказания на магистрати за засегнати
права на негови членове, дори и без това да
е поискано от засегнатия адвокат, водят до
противоречие с гаранциите за независимост
на съдебната власт, изисквани от чл. 117, ал. 2
от Конституцията.
Накрая, фактът, че ЗА създава възможност
адвокатският съвет да прави предложение до
ВСС за търсене на дисциплинарна отговорност на магистрат, което задължително да
бъде разгледано, и то въз основа на самостоятелно извършена проверка, може да създаде
зависимост на магистратите от органи на
адвокатурата. Предложението на адвокатския
съвет е резултат на уредена в закон процедура и не може да бъде приравнено по правни
последици на лично подаден сигнал от онзи
адвокат, който прецени, че правата му са
били накърнени. Именно затова ЗА и ЗСВ
използват думата „предложение“ с еднакво
съдържание, когато става дума за дисциплинарна отговорност на магистрат.
Разширяването на кръга от лица, които
могат да внасят предложения във ВСС за
търсене на дисциплинарна отговорност, като
в него се включат и адвокатските съвети, при
това за нарушения на права на техни членове,
създава предпоставки за недопустим натиск
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върху магистратите. Разбира се, всеки адвокат,
който намира, че неговите законови права
са били нарушени, има правото да се обърне
към някой от органите, които са компетентни да внесат предложение във ВСС или към
Инспектората към ВСС.
Не може да бъде пренебрегнат и фактът, че
оспорената уредба е приета преди последните
изменения на чл. 132а от Конституцията и
създаването на новата ал. 6, с която Инспекторатът към ВСС е определен като орган за
проверка на магистратите. Конституцията
изрично предвижда, че като извършва проверките си, Инспекторатът не може да засяга
независимостта на съдиите, прокурорите и
следователите.
Изложените съображения обуславят извода
за противоречие на оспорените разпоредби и
с чл. 117, ал. 2 от Конституцията.
Конституцията определя правната рамка, в която законът може да регламентира
организацията и реда за дейност на адвокатурата. Конституционното овластяване изисква законът да даде такава правна уредба
на адвокатурата, която да осигури нейната
свобода, независимост и самоуправление и
да є предостави възможност ефективно да
подпомага гражданите и юридическите лица
при защитата на техните права и законни
интереси. Възмож ност та адвокат у рата да
установява наличието на виновно поведение
на съдебни, разследващи и административни органи за нарушаване на права на нейни
членове, дори и без те да желаят това, не се
отнася до нито една гаранция, която законът
трябва да даде на адвокатурата, за да бъде
изпълнен чл. 134, ал. 1 от Конституцията.
Оспорените разпоредби не се отнасят до
организацията и дейността на адвокатурата,
нито осигуряват по-висока защита на правата
и интересите на гражданите и юридическите
лица. Те не са насочени към самата само
управляваща се адвокатура, а на практика
є предоставят властнически правомощия за
контрол върху държавни органи и за конституционно недопустим натиск върху тях.
Конституционният съд намира, че оспорените
разпоредби противоречат на чл. 134, ал. 2 от
Конституцията, защото надхвърлят обхвата
на конституционното възлагане.
По изложените съображения и на основание чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията на
Република България Конституционният съд
РЕШИ:
Установява противоконституционност на
чл. 29, ал. 2, 3 и 4, както и на чл. 30, ал. 1 от
Закона за адвокатурата (обн., ДВ, бр. 55 от
2004 г.; посл. изм., бр. 97 от 2012 г.).
Съдията Филип Димитров е подписал решението с особено мнение. Съдията Румен
Ненков е подписал решението с особено
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мнение по диспозитива, отнасящ се до чл. 29,
ал. 2 – 4, и със становище по мотивите за
противоконституционността на чл. 30, ал. 1.
Съдията Кети Маркова е със становище по
мотивите в частта, относима към чл. 29,
ал. 2 – 4.
Председател:
Борис Велчев

ОСОБЕНИ МНЕНИЯ

по конституционно дело № 10 от 2015 г.
На конституционния съдия Филип Димитров
За да бъде обявена за противоконституционна, законовата разпоредба трябва да
противоречи на конкретен текст или принцип
на Конституцията. Такова противоречие при
разглежданата разпоредба няма.
Неубедителна е тезата за създаване на
неяснота в регламентацията от текста на
чл. 29, ал. 1 от Закона за адвокатурата (ЗА)
(която при това не се атакува в искането на
главния прокурор) чрез приравняване „дължимото уважение“ на адвоката към това на
съдията, защото нямало специфичен норматив
за уважение, дължимо на съдията. Тъкмо
защото уважението е етична категория, тя
не се нуждае от строга законова дефиниция.
Във всички законодателства по света, както
и в българското, съществуват понятия, чийто
смисъл се определя от считаното за уместно
в съответната общност. Естествено е препращането към категории, непосредствено
познаваеми чрез житейската практика като
„добрите нрави“ и пр. (Сравни тълкувателно
решение по дело № 1 по описа за 2009 г. на
ОСТК на ВКС.)
Неубедителна е тезата за противоречие с
чл. 117, ал. 2 от Конституцията. Решение № 8
от 2005 г. по к.д. № 7 от 2005 г. на Конституционния съд посочва изрично, че „не може да
има абсолютна независимост на която и да е
от трите власти“ в смисъла, вложен още от
Медисън (Федералистът 47), който гарантира
баланс и контрол и не допуска ограждането
със стени на която и да било от властите.
Дейността на органите по чл. 29, ал. 1 ЗА в
техните взаимодействия с адвокатите пряко
засягат правото на гражданите на защита
по чл. 56 от Конституцията. Допустимо е а)
компетентният защитник, б) при това през
филтъра на институцията Адвокатура, да търси
изясняване на факти и обстоятелства, които
създават затруднения за упражняването на това
право. От друга страна, атакуваните текстове
създават възможност да се изясни и разреши
възникнало напрежение, преди то да доведе
до жалби, оплаквания или сигнали, породени
от наранени чувства на страните. При това
проверката завършва в най-лошия случай с акт
на Адвокатския съвет, който (доколкото не е
предвидена никаква специфична процедура)
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попада в рамките на разпоредбата на чл. 132а,
ал. 7 от Конституцията и следователно не
е с нищо по-ангажиращ от „инициатива на
граждани [или] юридически лица“.
Твърдението на главния прокурор, че тази
инициатива („предложение“ според чл. 30 ЗА)
допълва разпоредбата на чл. 312 от Закона
за съдебната власт (ЗСВ), е несъстоятелно.
Текстът на чл. 312 ЗСВ е с три години по-нов
от текста, съдържащ думата „предложение“,
на чл. 30 ЗА и ако ставаше дума за такова „предложение“, би дерогирал по-стария
текст. Следователно единственото възможно
тълкуване на понятието „предложение“ в чл. 30
ЗА е това по чл. 132а, ал. 7 от Конституцията.
При тези съображения намирам за несъстоятелна тезата за нарушение на принципа
на правовата държава.
Конституционен съдия:
Филип Димитров
На конституционния съдия Румен Ненков
А. Относно чл. 29, ал. 2, 3 и 4 ЗА
В мотивите на взетото с гласовете на
мнозинството конституционни съдии решение
липсва необходимата яснота по въпроса дали
се споделят или отхвърлят доводите, изложени
в искането на главния прокурор. Според мен
обяснението за този недостатък на постановения съдебен акт е, че тезите на вносителя,
разгледани поотделно и в тяхното единство,
са лишени от правната опора на Конституцията на Република България (Конституцията).
Основават се на неточно, погрешно, дори
превратно възприятие на целите, предмета и
съдържанието на установената в оспорената
част на чл. 29 ЗА процедура.
В искането се цитира неслучайно намиращата се в глава „Съдебна власт“ разпоредба на
чл. 134, ал. 1 от Конституцията, която възлага
на адвокатурата „да подпомага гражданите и
юридическите лица при защитата на техните
права и законни интереси“. Поначало е трудно
за разбиране отричането на възможността
установените със специален закон организационни структури на адвокатите да събират
достоверна информация за противозаконни
прояви по отношение на членовете си, за да
могат на тази основа да направят обоснована
преценка дали да ги защитят, като поискат
дисциплинарно санкциониране на виновните
лица. За мен общите твърдения, че по своето
съдържание и предмет създадената процедура
за проверка на уличаващи данни се намира
в противоречие с принципите на правовата
държава, на върховенството и непосредственото действие на Основния закон, както и че
накърнява или най-малкото застрашава независимостта на съдебната власт, звучат повече
като заклинания, отколкото като обоснована,
правно защитима позиция.
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В ядрото на искането е тезата, че с регламентирането на проверката по чл. 29, ал. 2, 3
и 4 ЗА на свободната адвокатура се възлагат
властнически функции спрямо органите на
съдебната власт. Намирам, че това разбиране
е основано върху неправилно, необективно
възприемане на действителните цели, смисъл и съдържание на създадената процедура.
Убеден съм, че Основният закон не изключва възможността всички, които упражняват
власт, да бъдат наблюдавани дали надлежно
изпълняват нормативно възложените им в
обществен интерес функции, включително
и дали зачитат човешкото достойнство. Това
принципно положение важи не само за нотариусите, съдия-изпълнителите, разследващите полицаи, митническите и общинските
служители и т.н., но и за съдиите, прокурорите и следователите, обобщено наричани
„магистрати“. Конституцията не забранява,
а чрез утвърждаване на основното право на
защита стимулира всички пострадали от неправомерните прояви на администрацията,
включително и съдебната, да бранят своите
права и законни интереси – както лично, така
и чрез техните общности. Ако беше вярно,
че само по отношение на магистратите Конституцията не позволява на структури извън
съдебната власт да участват в установяването
на истината за прояви на беззаконие, безотговорност, бездушие, лошо възпитание или
грубост, то тя нямаше да бъде онзи базисен
обществен договор, който гарантира демократичните устои на обществото.
По своята същност проверката по чл. 29
ЗА не може да се свърже с упражняването
на властнически функции от страна на адвокатурата по отношение на проверяваните
лица, включително и спрямо онези от тях,
които служат на съдебната власт като магистрати. Нейната единствена цел е да подготви
обективна позиция на адвокатския съвет по
въпроса дали са налице достатъчно данни
за конкретна виновна проява на неоказано
съдействие или неуважение по отношение на
член на съответния адвокатски колектив, за
да бъдат предприети необходимите действия
в защита на неговите права, чест и достойнство, така, както е предписано изрично в
закона (вж. чл. 89, т. 5 ЗА). Чрез проверката
адвокатският съвет изяснява за себе си дали
постъпилите сигнали са в достатъчна степен
обосновани и достоверни. Административният
ръководител наистина е длъжен в седемдневен срок от уведомяването да определи свой
представител, който може да се включи в
проверката наред с проверяващия адвокат
(вж. чл. 29, ал. 3, изр. 2 ЗА), но неизпълнението на това задължение не е закрепено с
никаква друга санкция освен с продължаване
на започналата процедура без участието на
представител на структурата, в която работи
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проверяваното лице, т.е. обвързаното със
срок за изпълнение задължение е установено
единствено в полза, а не в тежест на проверявания. При всяко положение проверката
приключва с доклад на адвоката, на когото
е била възложена, адресиран до адвокатския
съвет. Следователно на законово ниво е регламентирана дейност, безусловно предхождаща
същинската дисциплинарна процедура, при
която всички събрани преди образуването є
данни ще бъдат подложени на всеобхватна и
задълбочена проверка в състезателно производство, ръководено от други независими и
безпристрастни органи.
Нито едно от действията по извършване на
оспорената проверка не може да се третира
като акт на упражняване на властнически
правомощия от страна на адвокатурата по
отношение на външни за нея лица и организационни структури. Проверяващият адвокат
не може да принуди никой гражданин, включително и проверяваното лице, да даде обяснения по случая, а ако все пак някой приеме
да сътрудничи за изясняване на релевантните
обстоятелства, не би бил застрашен от правната санкция за потвърждаване на неистина
или затаяване на истината (вж. чл. 290 от
Наказателния кодекс). Цялата проверка приключва с информация до адвокатския съвет,
който като „филтър“ трябва да отдели основателните от неоснователните сигнали и на
тази основа да реши дали да иска образуване
на дисциплинарно производство, или да се
въздържи от това.
Като голословно следва да бъде окачествено
твърдението, че по своя предмет проверката по
чл. 29 ЗА накърнява или поставя в опасност
институционалната независимост на съдебната система и индивидуалната независимост
на проверяваните магистрати, пречи на надлежното изпълнение на задължението им
да се подчиняват само на закона. Първо, на
установяване подлежат прояви на неоказано
съдействие, което се дължи на адвоката съгласно множество съдържащи се в различни
нормативни актове разпоредби (процесуални
кодекси, Закон за адвокатурата и др.). Неоказаното съдействие най-често съответства на
неправомерни бездействия при упражняване
на властта по администриране на процедурите,
в които като защитник участва засегнатият
адвокат – например непредоставяне на необходима информация, неосигуряване на достъп
до информационни източници, неизвършване
на дължими правно-административни услуги
и т.н. Второ, на установяване подлежат още
и данните за прояви на неуважение, които
обикновено се свързват с грубост, невежливост, нетолерантност, лошо възпитание и
т.н. И при двете групи случаи става въпрос
за определен кръг от факти и обстоятелства,
които нямат отношение към гаранциите за
институционалната независимост на структу-
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рите с властнически функции, включително
и съдебната система, а също и за свободното
формиране на властническите волеизявления
на магистратите и останалите визирани в
оспорената норма проверявани лица. Тук е
мястото да отбележа, че по отношение на
съдържанието на понятието за функционалната независимост на съдиите, прокурорите и
следователите съществува изобилна практика
на Конституционния съд, от която съвсем не
произтича, че спрямо тях проверките от лица
и структури извън съдебната система са конституционно нетърпими. Досега в установената
конституционна рамка магистратите са били
проверявани от данъчни органи, Сметната
палата, Комисията за установяване на конфликт на интереси и др. При наличието на
законен повод няма пречка и прокуратурата
да предприеме предварителна проверка по
въпроса дали има достатъчно данни съдия да
е извършил престъпение с оглед на евентуалното образуване на досъдебно наказателно
производство. Затова за мен е необяснимо
защо в случая решителната защита на независимостта на съдебната власт е насочила
острието си не към проверяващите структури
с властови потенциал, а избирателно – само
към една скромна възможност, предоставена
от законодателя на свободната адвокатура,
чиято общополезна задача, утвърдена в Основния закон, е да подпомага гражданите в
осъществяване на конституционното право
на защита. Разбира се в практиката може
да има случаи проверките да се употребяват
като средство за злонамерено оказване на
противоправен натиск върху съдиите, прокурорите и следователите, но от патологията
в използването на един правен инструмент
не могат да се правят изводи за неговата
несъвместимост с Конституцията, тъй като
магистратите също не са лишени от ефективни
правни възможности за реакция, основани
на конституционно признатото на всички
граждани право на защита (в този смисъл
вж. Тълкувателно решение № 3 от 1994 г.
на КС, както и мотивите на Решение № 3
от 2015 г. на КС). Накрая не мога да спестя
констатацията, че като е отрекъл процедурата
по чл. 29, ал. 2, 3 и 4 ЗА, Конституционният
съд съвсем не е защитил независимостта на
добросъвестните, трудолюбивите и етичните
магистрати, а се е погрижил да не се смущава спокойствието на онези, които не спазват
законовите си задължения.
Особеното в постановеното решение е,
че след като фактически не е споделило
доводите за противоконституционност в аспекта, посочен от вносителя, мнозинството
в Конституционния съд е насочило усилията
си към уважаване на направеното от него
искане по други, различни съображения. В
резултат на възприетия подход обаче магист-
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ратите, най-вече съдиите, неоправдано са
поставени в унизително положение. Мотивите
за обявявяне на противоконституционност
са основани не толкова на съдържанието на
оспорената процедура по чл. 29, ал. 2, 3 и 4
ЗА (това са рамките на произнасянето по
същество, очертани от искането и приетото с
единодушие определение по допустимостта),
а преди всичко на служебно установената
противоконституционност на обслужваната
от нея материалноправна норма. Става дума
за неоспорената разпоредба на чл. 29, ал. 1
ЗА, по силата на която при провеждане на
процедурите, в които участва в изпълнение
на възложените му от Конституцията и законите функции, адвокатът „е приравнен
със съдията по отношение на дължимото му
уважение и му се дължи съдействие като на
съдия“. Мнозинството конституционни съдии
са приели, че тази норма е несъвместима
с принципа на правовата държава, защото
е неясна, лишена е от реално съдържание,
създава условия за двусмислено тълкуване и
противоречива практика по прилагането є.
Не споделям основополагащата теза, развита
в решението, по три причини.
Първо, Конституционният съд е надхвърлил
пределите на конституционния контрол по
същество, очертани с постъпилото искане и
съответното определение по неговата допустимост, т.е. налице е свръхпетитум. Припомням,
че с Решение № 13 от 2012 г. по к.д. № 6 от
2012 г. на КС мнозинството (с изключение на
трима съдии, между които и аз) не прие за
допустимо произнасянето по конституционосъобразността на отделни законови разпоредби
само защото не бяха изрично посочени от
вносителя, въпреки че съдът беше приел за
разглеждане по същество неговото искане
за обявяване на целия закон за противоконституционен. Нещо повече, с решението по
настоящото дело, макар и негласно, съдът е
констатирал несъвместимост с конституционния принцип на правовата държава и на
други действащи правни норми – например
чл. 215 от Закона за съдебната власт (ЗСВ),
чл. 307, ал. 4, т. 3 ЗСВ във връзка с правилото
по чл. 4.4 от Кодекса за етично поведение на
българските магистрати, а имплицитно – дори
и чл. 7, ал. 3 от Правилника за организация
на дейността на Конституционния съд.
Второ, правните тези на мнозинството
не са основателни и по същество. Поначало
държава, чийто Основен закон не допуска
съдиите да се ползват с особено уважение и
получават относително по-голямо съдействие,
за да изпълняват надлежно общественозначимите си задачи, не може да претендира, че
е правова и демократична. Сама по себе си
разпоредбата на чл. 29, ал. 1 ЗА наистина не
установява особен статус на съдията, който
да му дава основанието да изисква специално
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съдействие и да очаква специално уважение
при осъществяване на своите функции. Такъв
статус обаче е създаден по силата на други
устройствени и процесуални норми. Всъщност
чрез съдържанието на чл. 29, ал. 1 ЗА само е
утвърден един принцип, който обобщено се
свежда до това, че доколкото на съдията се
дължи съдействие и уважение при осъществяване на възложените му от Конституцията
и законите функции, дотолкова се полага
съдейст вие и у ва жение на а двоката п ри
осъществяване на съответните на неговото
положение на правен защитник функции.
Дори и да липсваше специално регулиране на
статуса на съдията, което в случая не е така,
принципът за равностойно отношение към
адвоката, когато изпълнява своите задължения
по защита на правата на гражданите, би бил
напълно съвместим с Конституцията, защото
такъв специален статус винаги може да бъде
нормативно създаден и в бъдеще. В него има
дълбока конституционна логика – така, както
съдията раздава правосъдие на гражданите
и юридическите лица, решавайки правните
спорове, от които би могла да зависи съдбата
им, така и адвокатът осъществява не по-малко
значимата задача да ги подпомогне с познания
и умения в осъществяване на тяхното основно
право на защита.
Трето, в действителност правна регламентация на дължимите към съдиите съдействие и уважение по повод изпълнението на
техните функции съществува. В тази връзка,
съобразявайки конституционната уредба на
съдебната власт, законодателят е установил
такъв статус на съдията, който е равен на
статуса на другите магистрати – прокурори и
следователи, т.е. всички се третират еднакво.
По отношение на дължимото от третите
лица съдействие е приложим чл. 215 ЗСВ,
който не е изпразнен от съдържание, каквото
безпочвено внушение се съдържа в мотивите
на взетото от мнозинството съдии решение.
Наистина конкретното му прилагане зависи от това кой е оправомощен по закон да
ръководи съответната процедура (например,
докато прокурорът ръководи досъдебната фаза
на наказателния процес, съдията поема тази
функция в следващата съдебна фаза). Смисълът на посочената разпоредба е да постави
акцент и отдаде изричен приоритет на задължението за съдействие на магистратите. Този
приоритет очевидно не се дължи априори на
личностните им качества, а се налага с оглед
на признатата от Конституцията обществена
значимост на техния институционален статус
и важността на полагания от тях труд. Затова
при осъществяване на правомощията им се
очаква да получават нужното съдействие с
предимство, с по-голямо усърдие, с повече
внимание и грижа. Например, при липса на
опасност за живота, здравето или наличието
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на друга особена причина призованият от съда
свидетел не може да не се яви в съдебното
заседание само под предлог, че по същото
време трябва да изпълнява редовните си
задължения към своя работодател. Напълно
в съзвучие с духа и принципите на Конституцията е устройственият закон на адвокатурата да предвиди същото ниво и качество на
дължимото съдействие и спрямо адвокатите,
когато защитават правата и законните интереси на гражданите.
По отношение на дължимото към съдията
уважение правната уредба също го приравнява
на останалите магистрати, но от това съвсем
не следва неопределеност и неяснота на чл. 29,
ал. 1 ЗА, за каквито става дума в решението.
Уважението може да се определи не само като
чувство на зачитане и почит към действителните качества, които някой притежава, но и като
отношение към неговия легитимен социален
и институционален авторитет. Именно във
втория аспект е напълно допустимо правната
уредба да предвиди уважението да е дължимо. Българските магистрати, включително
и съдиите, са длъжни да спазват утвърдения
от Висшия съдебен съвет Кодекс за етично
поведение, а когато го нарушават, подлежат
на дисциплинарно наказание (чл. 307, ал. 4,
т. 3 ЗСВ). Сега действащият кодекс изисква
от всички магистрати, включително и от съдиите, да спазват правилата за вежливост и
толерантност. На тази основа ги задължава
да имат такова поведение, което се основава
на добри обноски и добро държане, а в обществените и служебните контакти – да бъдат
учтиви и любезни (вж. т. 4.1). От своя страна,
всеки отделен магистрат, включително и съдията, може да очаква от другите магистрати
и служители в съдебната система уважение
и толерантност чрез въздържане от всякакво
поведение, което вреди на репутацията на органите на съдебната власт (вж. т. 4.4). При това
положение невярно е твърдението, че статусът
на съдията по отношение на дължимото към
него уважение е неопределен и неясен. Във
връзка с това не споделям необичайно високия
критерий на мнозинството съдии за яснота
и определеност на закона като изискване,
произтичащо от конституционния принцип на
правовата държава, защото на същата основа
биха могли да се изведат близки до абсурда
заключения за противоконституционност на
редица други законови разпоредби – например
на почти целия раздел VІІ от глава втора на
Наказателния кодекс, само защото визираните
в него понятия за „обида“ и „клевета“ не са
в достатъчна степен конкретизирани, за да
знаят физическите лица какви са правните
изисквания към тях. Всъщност от подложената на критика, според мен неоснователна,
разпоредба на чл. 29, ал. 1 ЗА следва нещо
съвсем просто и много ясно – лицата, с които
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адвокатът има служебен контакт по повод
поетата от него защита на чужди права и законни интереси, трябва да се отнасят към него
така, както в аналогична ситуация трябва да
се отнасят към съдията, а при съществуващата
правна уредба – и към всеки друг магистрат
(прокурор или следовател), т.е. да го третират равностойно на тях. Не мога да открия
противоконституционност в това изискване.
Накрая считам, че последиците от според
мен неоснователното установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 29,
ал. 2, 3 и 4 ЗА ще бъдат неблагоприятни.
Преустановява действието си процедура, която
досега е била безопасна за институционалната
независимост на съдебната система и личната
независимост на съответните магистрати, за
тяхното подчинение само на закона. Във връзка с това за мен е необяснимо превратното
възприемане на съдържанието на обявената
за несъвместима с Основния закон проверка,
която в мотивите на постановеното решение
е определена като ред, по който да бъдат не
само установени, но и дори „санкционирани“
дисциплинарни нарушения на съдии, прокурори и следователи. На читателя на съответния
пасаж от основния акт на Конституционния
съд без всякакво основание се внушава, че
на адвокатурата е била дадена възможност да
изземе функциите на Висшия съдебен съвет
по доказване и наказване на дисциплинарните нарушения, извършени от магистратите.
Излишно е да повтарям доводите си за неверността на това съждение.
Според статистическата справка на Висшия
адвокатски съвет по времето на действие на
оспорените разпоредби са били проведени
общо 118 проверки, които са последвани от
само 16 предложения (средно 1 – 2 на година)
за налагане на дисциплинарно наказание, без
да има данни колко от тези предложения са
били насочени срещу магистрати. Занапред
малкото сигнали, от които би могла да последва обоснована инициатива за образуване
на дисциплинарно производство, обикновено
сочещи прояви на бездушие, пренебрежение,
незачитане, а дори и откровена грубост спрямо адвокати, няма да бъдат филтрирани от
съответния адвокатски съвет. Това ще наложи
засегнатите да се обръщат непосредствено
към съответните дисциплинарни органи, като
нерядко ще търсят и съдействие от медиите,
защото техните организационни структури
ще бъдат обречени на бездействие.
Б. Относно чл. 30, ал. 1 ЗА
Като краен резултат от конституционната
проверка съм съгласен с констатацията на
мнозинството съдии, че в тази част разглежданото искане е основателно. Според
мен обаче причината за установяване на
противоконституционност се свежда само до
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нарушаването на принципа на правовата държава по чл. 4, ал. 1 от Конституцията поради
неяснотата, неопределеността и двусмислието
на оспорената разпоредба, чието прилагане
обективно може да доведе до възникване на
неразрешими конфликти, включително и до
неоправдано неравенство в третирането на
различни правни субекти – физически лица,
които иначе се намират в сходно положение.
Разпоредбата на чл. 30, а л. 1 ЗА сочи
какви действия трябва да бъдат предприети
от адвокатския съвет, когато на основата на
данните, установени от проверката по чл. 29
ЗА, прецени, че е налице виновно поведение.
Логично е в такива случаи органът, който
по закон защитава професионалните права,
честта и достойнството на адвокатите, да
стане инициатор на дисциплинарно производство срещу нарушителя. Към момента на
първоначалното създаване на института на
проверката през 2004 г. отрасловият съдебен
закон освен служебно по почин на съответния
административен ръководител е предвиждал
образуването на дисциплинарно производство
срещу съдии, прокурори и следователи да се
предпоставя от формално направено предложение от ограничен кръг външни за съдебната
система органи и лица (вж. чл. 172, ал. 2 и 3
ЗСВ – обн., ДВ, бр. 59 от 1994 г.; отм., бр. 64
от 2007 г.). Във връзка с това следва да се
съобразява и принципното положение, че за
правовата държава е присъщо утвърдените в
законодателството понятия и термини да се
използват с еднакво съдържание в различните
закони. Затова с оглед и на възприетия от законодателя подход на систематично уреждане
в един нормативен акт на дисциплинарните
процедури срещу магистратите би следвало
успоредно с въвеждането на възможността
въз основа на проверката по чл. 29 ЗА адвокатският съвет да предлага налагането на
дисциплинарно наказание да бъде разширен
и кръгът на лимитативно изброените външни
предложители в тогава действащия Закон за
съдебната власт, но това не е било сторено.
Впрочем, дори ако хипотетично се приеме,
че при приемането на Закона за адвокатурата
през 2004 г. действителната нормотворческа
воля е била чрез специална норма да се допише списъкът на възможните формални пред
ложители с всички териториално изградени
адвокатски съвети, а не само с централния
ръководен орган на адвокатурата, би възникнал
конституционен проблем с балансираността
и съразмерността на такова законодателно
решение. Особеното в случая обаче е, че
впоследствие е приет сега действащият Закон за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 64 от
2007 г.; посл. изм., бр. 14 от 2015 г.), в който
отново е регулирана цялостната материя на
дисциплинарното производство, като сред
лицата, които могат да направят формалното
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предложение за образуването му, пак не са
били включени и адвокатските съвети (вж.
чл. 312 ЗСВ). Затова в посочената насока
съм солидарен с мнозинството съдии, като
приемам, че разпоредбата на чл. 30, ал. 1 ЗА
противоречи на изискванията по чл. 4, ал. 1
от Конституцията, тъй като още при създаването є действителната воля на законодателя
е била противоречива и неясна.
Разпоредбата на чл. 30, ал. 1 ЗА не съответства на принципа на правовата държава,
разгледан и във връзка с равенството пред
закона по чл. 6, ал. 2 от Конституцията. На
нотариусите и частните съдебни изпълнители,
макар да осъществяват свободна професия в
самоорганизиращи се общности, са възложени държавни функции, поради което следва
да се приеме, че изпълняват специфичен вид
„публична служба“. Несъмнено техните прояви също са възможен обект на проверката,
визирана в чл. 29 ЗА. Няма никаква рационална причина обаче по отношение само на
тях адвокатският съвет да не може да иска
налагане на дисциплинарно наказание за неоказано дължимо съдействие или проявено
неуважение към негов член, а същевременно
да може да прави същото спрямо магистратите, разследващите полицаи и митническите
инспектори, посочени изрично в чл. 30, ал. 1
ЗА. Законодателят не е съобразил, че макар нотариусите и частните съдебни изпълнители да
осъществяват определен вид публична служба,
наказанието за техните дисциплинарни провинения не може да се наложи от „ръководителя
на службата“ в лицето на Съвета на нотариусите, респективно – Съвета на камарата на
частните съдебни изпълнители, както следва
от буквалното съдържание на оспорената
норма. С това правомощие разполагат специалните дисциплинарни състави, пред които
по силата на съответните отраслови закони
се провежда дисциплинарното производство
(вж. чл. 77 – 80 от Закона за нотариусите и
нотариалната дейност и чл. 70 – 73 от Закона
за частните съдебни изпълнители). Така че
със своята неяснота и противоречивост чл. 30,
ал. 1 ЗА действително обуславя несъвместима
с Основния закон правна несигурност.
Накрая искам да се разгранича от някои
не много категорично и ясно изразени, но
по същината си некоректни констатации в
мотивите на постановеното решение. Първо,
необосновано е твърдението, че с Конституцията министърът на правосъдието е „изрично овластен“ с монополно положение сред
външните за съдебната власт лица и органи
да прави пред Висшия съдебен съвет предложения за дисциплинарно санкциониране
на магистрати. В действителност Основният
закон очертава най-общо неговите правомощия по отношение на съдебната власт, без
да му отрежда някаква изключителна роля в
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дисциплинарното производство. Установената
в чл. 130в, т. 4 от Конституцията възможност
министърът на правосъдието да предлага понижаване и освобождаване от длъжност на
съдии, прокурори и следователи има връзка,
но не съвпада напълно с предвидената в
чл. 312, ал. 1, т. 5 ЗСВ широка възможност
да предлага налагането на всякакви дисциплинарни наказания, включително и такива,
които не са свързани с понижаване или освобождаване от длъжност на провинилия се
магистрат. Второ, не споделям също и констатацията, че новите правомощия на съдебния
инспекторат по чл. 132а от Конституцията,
въведени с последните промени в Основния
закон, сочат на законодателна тенденция към
ограничаване на външния за сметка на вътрешния контрол върху негативните прояви на
съдиите, прокурорите и следователите. Добре
е, че такава тенденция няма, защото ако наистина съществуваше, идеята за реформирана,
истински независима и отговорна съдебна
власт ще бъде удавена в нездравословно за
самата нея самовглъбяване.
Конституционен съдия:
Румен Ненков

СТАНОВИЩЕ

по конституционно дело № 10 от 2015 г.
на конституционния съдия Кети Маркова
Подкрепям изцяло диспозитива на приетото решение, както и мотивите към него
в частта им, отнасяща се до установената
противоконституционност на чл. 30, ал. 1 от
Закона за адвокатурата (ЗА).
Не споделям обаче част от съображенията,
подкрепящи извода за противоречие с Конституцията на чл. 29, ал. 2 – 4 ЗА, и заявеното
от мен становище се отнася за тази част от
мотивите на решението.
Несъгласието ми с мнозинството съдии
се ограничава до възприетата теза, че оспорената от главния прокурор процедура, уредена с разпоредбите на чл. 29, ал. 2 – 4 ЗА,
регламентираща извършването на проверка
за установяване на дисциплинарно нарушение
от съдия, прокурор, следовател, разследващ
полицай или митнически инспектор, черпи
своето основание от неизпълнението на задължение, което не е уредено нормативно по
достатъчно ясен, еднозначен и непротиворечив
начин. Възпроизведена синтезирано и в найобщ план, позицията на мнозинството в тази
є част се аргументира със съображения, че
за специфичното право на адвокатите и тези
от Европейския съюз – да бъдат приравнени
към съдиите по отношение на дължимото
им уважение и съдействие, уредено по чл. 29,
ал. 1 ЗА, няма нормативна уредба – нито в
оспорения ЗА, нито в Закона за съдебната
власт или друг относим закон. Приема се,
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че оспорените процедури по чл. 29, ал. 2 – 4
ЗА по същество представляват проверка за
изпълнението (респ. неизпълнението) на едно
неопределимо по своето съдържание задължение, а доколкото това води до търсене и
евентуално реализиране на дисциплинарна
отговорност, се оказва несъвместимо с принципа на правовата държава и следователно
противоречи на чл. 4, ал. 1 от Конституцията.
Принципно вярно е и съм изцяло съгласна, че липсата на ясно и непротиворечиво
определено задължение, което не може да
бъде еднозначно дефинирано, в една правова
държава не би могло да води до дисциплинарна отговорност. В случая обаче считам,
че този извод не може да бъде отнесен към
разпоредбата на чл. 29, ал. 1 ЗА, която, макар
и да не е предмет на конституционен контрол,
по същество установява основанието за провеждане на оспорената с искането процедура
по чл. 29, ал. 2 – 4 ЗА.
Адвокатът осъществява конституционно
установени функции по защита на правата и
законните интереси на гражданите и поради
това съвсем неслучайно статусът на адвокатурата е уреден в глава шеста на Конституцията – „Съдебна власт“, наред с този на
съдилищата, прокуратурата, Висшия съдебен
съвет, Инспектората към ВСС и министъра
на правосъдието. Последният, както и адвокатурата не принадлежат към структурите
на съдебната власт, но дейността им е непосредствено свързана с тях. Затова и за да се
гарантира, че адвокатът ще бъде в състояние
ефективно да изпълни функциите си по защита
на гражданите, законът задължава органите
с властнически правомощия да му осигурят
необходимото уважение и съдействие като
на колега както в съдебната зала и пред органите на досъдебното производство, така и
при осъществяваната от него извънпроцесуална в тесния смисъл, но свързана с процеса
дейност – напр. относно администриране на
делата, снабдяване с документи и т.н.
Не виждам проблем и в избраната от законодателя в чл. 29, ал. 1 ЗА формулировка
„като на съдия“, която основателно може да
търпи критика по критериите за точност и
прецизност, но това съвсем не е достатъчно,
за да се приеме, че не урежда конкретно съдържание на задължението, неизпълнението на
което да се квалифицира като дисциплинарно
нарушение. Поначало фигурата на съдията в
най-голяма степен и в пълнота олицетворява
характеристиките на типичния орган по ръководство и решаване на делото в гражданския,
наказателния и административния процес.
Иначе е безспорно, че статусът на прокурора
в досъдебната фаза на наказателния процес
е напълно идентичен с този на съдията, но
се отнася само до един от видовете процеси – наказателния, и по-конкретно до една
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от неговите фази. Следователно и дължимото
на прокурора уважение и съдействие несъмнено ще е идентично с това по отношение
на съдията, а и на всеки друг магистрат. В
този смисъл анализът на съдържанието и
структурата на нормата обуславя извода, че
постигането на един по-облекчен и синтезиран
законодателен изказ е очевидно за сметка на
цялостната прецизност на формулировката.
Не считам обаче, че лексикалните недостатъци правят разпоредбата неясна и поради
това – неприложима. Следователно сами по
себе си в случая те не биха могли да обусловят
противоконституционност, ако не са налице
други основания.
Следващият въпрос, който намирам за
съществен, е този за същностното съдържание на дължимото на адвоката уважение.
Изцяло споделям съображенията в мотивите, че уважението е етична категория. Като
такава тя не би могла да бъде подложена на
нормиране по законодателен път. Ето защо и
не би могло да се изисква законът да съдържа
легална дефиниция на дължимото на адвоката
уважение „като на съдия“. Уважението може
да има много и различни проявления както в
процесуалната, така и в извънпроцесуалната
дейност на магистрата, разследващия полицай
или митническия инспектор, в зависимост от
конкретиката на всеки отделен случай, поради
което не може да се търси, още по-малко да
се намери, онзи универсален измерител на
оказаното (респ. неоказаното) уважение и
въз основа на него да се прави извод налице
ли е дисциплинарно нарушение.
Поначало моралните принципи и норми,
установени в обществото, не са предмет на
правно регулиране. Обичайно нормативните
актове не ги дефинират, а директно препращат
към тях. Нито Конституцията, нито отделните
закони дефинират „добрите нрави“, тъй като
се отнася за типично понятие на морала и
етиката, установени в обществото, но въздигат
в правна норма тяхното спазване, санкционирайки в определени хипотези несъблюдаването им (вж. напр. чл. 40, ал. 2 и чл. 41 от
Конституцията, чл. 9, ал. 1 и чл. 26, ал. 1 ЗЗД,
чл. 3 ГПК, чл. 6, ал. 1 ДОПК, чл. 183, ал. 4
ИК, чл. 70, ал. 1, т. 4 ТЗ, чл. 22а, ал. 1 ЗЗЛД,
чл. 17, ал. 2 от Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация и др.).
Казаното се отнася и за понятието „високи
професионални и нравствени качества“, установено в конституционните норми на чл. 147,
ал. 3 и чл. 130, ал. 2, като предпоставка за
заемане на определени длъжности – в случая
съответно за съдиите в Конституционния съд
и членовете на Висшия съдебен съвет. По
отношение на последните, главния инспектор
и инспекторите в Инспектората към Висшия
съдебен съвет идентично е изискването, въведено с чл. 17, ал. 1 и чл. 42, ал. 1 от Закона
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за съдебната власт (ЗСВ). В този смисъл са
Решение № 11 от 1994 г. на Конституционния
съд по к. д. № 16 от 1994 г. и Определение
№ 1 от 1995 г. по к. д. № 12 от 1995 г.
Следва да се отбележи, че чл. 307, ал. 4, т. 4
ЗСВ изрично урежда като отделно основание
за търсене на дисциплинарна отговорност
от магистратите извършването на действие
или бездействие, което накърнява престижа
на съдебната власт, и то е различно от това
по чл. 307, ал. 4, т. 3 ЗСВ – за нарушаване
Кодекса за етично поведение на българските
магистрати. Законът отново не дефинира и не
категоризира възможните прояви, несъвместими със статуса на магистрата, но третира
като състав на дисциплинарно нарушение
онези от тях, които обективират отклонение
от общоприетите морални норми и поради
това формират отрицателна оценка за професионалния морал на магистрата, компроментират честта му в обществото, рефлектират
и върху обществената оценка на интегритета
на съдебната власт като цяло.
В обобщение, не е прецедент в законодателството, когато спазването на морални
норми е въздигнато в служебно задължение,
нарушаването на което се санкционира дисциплинарно. В този смисъл разпоредбата на
чл. 29, ал. 1 ЗА е поредният пример за коментирания подход на законодателния орган и
следователно не е изключение. Друг е въпросът,
че обичайно поведението, обосноваващо наличие на дисциплинарно нарушение по чл. 29,
ал. 2 във връзка с ал. 1 ЗА, ще осъществява
и признаците на състав по чл. 307, ал. 4, т. 3
или по чл. 307, ал. 4, т. 4 ЗСВ.
Не считам също, че възможността адвокатурата институционално да защити свой колега,
на когото не е оказано дължимото уважение и
съдействие от представител на съдебната или
изпълнителната власт от кръга по чл. 29 ЗА,
е дефинитивно противоконституционна. Като
направи собствена предварителна проверка на
твърденията на адвоката, за да е в състояние
да сезира компетентните да образуват дисциплинарно производство органи с достоверни
данни, а не с голословни твърдения, адвокатският съвет в действителност представлява
своеобразен филтър срещу неоснователни и
доказателствено неподкрепени сигнали, което,
от една страна, облекчава дейността на дисциплинарните органи, а от друга – спестява
притесненията и неудобствата, неминуеми
за всеки магистрат, неоснователно оказал се
обект на проверки в рамките на започнала срещу него дисциплинарна процедура. Убедителна
илюстрация в този смисъл е представената
като приложение към становището по делото
на Висшия адвокатски съвет статистическа
справка по приложението на чл. 29, ал. 2 и
сл. ЗА, според която от всички подадени 134
сигнала са извършени предварителни проверки по реда на чл. 29 ЗА по 118, като едва
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по 16 от тях са депозирани предложения за
образуване на дисциплинарни производства
по чл. 30, ал. 1 ЗА.
Във всички случаи, предвид и на възможните последици за проверявания магистрат,
проверката върху неговите действия или бездействия следва да се извършва по начин, при
условия и по ред, охраняващи и гарантиращи
както неговата собствена независимост, така
и на институцията, към която той принадлежи
като цяло. За да е съобразена с конституционните стандарти за независимост на съдебната власт и принципа на правовата държава,
процедурата следва да бъде изпълнявана по
стриктни правила, като законът задължително
и с необходимата прецизност да урежда: статут, състав, начин на формиране и конкретни
правомощия на лицата (или органа), които
извършват проверката. Оспорената уредба не
изпълнява именно тези критерии и това според
мен е точното основание да се заключи, че тя
е противоконституционна. Конституционният
проблем се заключава в това, че действащите
разпоредби на чл. 29, ал. 2 – 4 ЗА не дават
удовлетворителен отговор на комплекс от
въпроси, групирани в няколко направления,
а именно: 1) Как се формира този орган ad
hoc – кой може да представлява съда или
съответния орган в рамките на провежданата
процедура и въз основа на какви критерии
се определя неговият състав? 2) Правомощия
на проверяващите, включително точна уредба
на реда и условията за установяване на релевантните обстоятелства – чрез снабдяване с
писмени доказателства, изискване на писмени
обяснения от заинтересованите лица и свидетели или провеждане на изслушвания. Ако
се процедира с устни изслушвания, съставя
ли се протокол, от кого и какви са неговите
реквизити? 3) Участва ли проверяваният в
процедурата и какви са неговите права? 4)
Какви са изискуемите съдържание и реквизити
на доклада, изготвен в резултат на проверката?
Как се процедира в случаите, когато не се
постигне съгласие по констатациите между
представителя на адвокатския съвет и на съответната институция? 5) Какви са правните
последици от проверката?
Поради изложените съображения считам,
че ако на мястото на обявената за противоконституционна уредба на чл. 29, ал. 2 – 4
ЗА при наличието на законодателна воля се
приеме нова, но удовлетворяваща обсъдените конституционни изисквания, тя реално
би изпълнила своето предназначение и би
се оказала полезна, защото освен в защита
на честта и достойнството на адвоката е в
интерес и на самата съдебна власт да се разграничава и санкционира онези прояви на
отделни магистрати, които я компрометират.
Конституционен съдия:
Кети Маркова
2870
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 2
от 12 април 2016 г.

по конституционно дело № 12 от 2015 г.
Конституционният съд в състав: Борис Велчев – председател, членове: Цанка Цанкова,
Стефка Стоева, Румен Ненков, Кети Маркова,
Георги Ангелов, Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, Мариана Карагьозова-Финкова,
Константин Пенчев, Филип Димитров, Таня
Райковска, при участието на секретар-протоколиста Мариана Георгиева разгледа в закрито
заседание на 12 април 2016 г. конституционно
дело № 12 от 2015 г., докладвано от съдията
Гроздан Илиев.
Производството е с основание по чл. 149,
а л. 1, т. 2 във връзка с чл. 150, а л. 3 от
Конституцията на Република България и е
във фазата по решаване на въпросите, свързани с допустимостта на искането, каквото
е изискването на чл. 19, ал. 1 от Закона за
Конституционен съд (ЗКС).
Делото е образувано по искане на омбудсмана на Република България на основание
чл. 150, ал. 3 от Конституцията за обявяване
противоконституционност на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) (обн.,
ДВ, бр. 91 от 2005 г.; посл. изм., ДВ, бр. 95 от
2015 г.), в частта относно дейността, осъществявана от специализираните малки обекти за
дестилиране (СМОД). Предмет на искането
са две разпоредби:
– чл. 4, т. 8 ЗАДС, според която всеки
СМОД трябва да отговаря едновременно на
следните условия: да е „правно и икономически независим от който и да е друг обект
за дестилиране и не осъществява дейността
си по предоставен лиценз“, както и да е „с
обща вместимост на съдовете до 500 литра
включително, в които се произвежда етилов
алкохол (ракия) от грозде и плодове – собствено производство на физически лица, за
тяхно лично и семейно потребление до 30
литра етилов алкохол (ракия) годишно на
семейство“ и
– чл. 60, ал. 5 и 6 ЗАДС относно изискването „производството на алкохолни напитки с
код по КН 2208 (ракия) в регистрирани СМОД
да се извършва единствено през периода от
1 юли до 31 декември“, като извън този срок
„производството на алкохолни напитки с код
по КН 2208 (ракии)“ в регистрирани СМОД
може да се извършва само след писмено
уведомление до началника на компетентното
митническо учреждение, подадено в 14-дневен
срок преди извършване на дейността.
В искането се посочва, че със ЗАДС в
оспорената част се налага ограничителен
режим на производствената дейност на гражданите, които са регистрирани като търговци
по смисъла на чл. 1 от Търговския закон
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(ТЗ). Според омбудсмана разпоредбите от
ЗАДС, с които са въведени ограниченията,
са противоконституционни, тъй като противоречат на конституционните разпоредби
на чл. 4, ал. 1 и 2 – принципа на правовата
държава и на конституционните гаранции за
защита правата на личността, задължението
на държавата да създава условия за свободно
развитие на човека и на гражданското общество; чл. 6, ал. 2 – принципа на равенство
на гражданите пред закона и недопускане на
дискриминация; чл. 19, ал. 1, 2 и 3 – принципите на свободната стопанска инициатива
и гарантиране за всички физически и юридически лица на еднакви правни условия за
упражняване на стопанска дейност, защита
на потребителите, закрила на инвестициите
и стопанската дейност на българските граждани; на чл. 16, чл. 48, ал. 1, според които
трудът се гарантира и защитава от закона и
държавата се грижи за създаване на условия
за осъществяване правото на труд. В подкрепа
на твърдението за противоконституционност
в искането на омбудсмана са изложени подробни съображения.
Конституционният съд, за да се произнесе по допустимостта на искането, съобрази
следното:
Омбудсманът не е орган, който е създаден
и регламентиран на конституционно равнище от учредителната власт при приемане на
Конституцията. Той е включен в кръга на
субектите, които имат право на инициатива
за сезиране на Конституционния съд (КС),
със Закона за изменение и допълнение на
Конституцията на Република България (ДВ,
бр. 27 от 2006 г.), когато е приета третата
поправка. С направеното конституционно
допълнение съгласно разпоредбите на чл. 91а
и новата ал. 3 на чл. 150 от Конституцията
институцията на омбудсмана е закрепена на
конституционно ниво. В изпълнение на задълженията си, възложени му от чл. 91а, ал. 2
от Конституцията, законодателят е уредил
правомощията на омбудсмана в Закона за
омбудсмана (ЗО) (обн., ДВ, бр. 48 от 2003 г.,
в сила от 1.01.2004 г.; посл. изм., ДВ, бр. 15
от 2013 г.).
В сравнение с останалите субекти, посочени в чл. 150, ал. 1 от Конституцията,
които разполагат с обща компетентност да
инициират производство пред Конституционния съд, правомощията на омбудсмана
съгласно конституционната разпоредба на
чл. 150, ал. 3 са ограничени до възможността
да прави искане само по чл. 149, ал. 1, т. 2
от Констит уцията – за установяване противоконстит у ционност на закон. Дру гите
актове на Народното събр ание (НС), както
и актовете на президента, са изключени от
предмета на оспорване от омбудсмана (в този
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смисъл и Определение № 1 от 9.02.2010 г. по
конст. дело № 19 от 2009 г.). С разпоредбата
на чл. 150, ал. 3 е въведено и допълнително
ограничение, като предмет на проверката
за конституционосъобразност може да бъде
само този закон, който нарушава конституционни разпоредби, чийто предмет са уредбата и защитата на правата и свободите на
гражданите. За всички останали случаи на
възможна противоконституционност на закон
или друг акт на НС, както и за необходимост
от тълкуване на Конституцията или произнасяне за съответствие на сключените от
Република България международни договори
с Конституцията преди ратификацията им,
или за съответствие на законите с общопризнатите норми на международното право и с
международните договори, по които България
е страна, омбудсманът съгласно чл. 91а, ал. 2
ЗО като застъпник на правата и свободите на гражданите разполага с възможност
да уведомява органите по чл. 150, ал. 1 от
Конституцията, които извършват преценка
за наличие на основанията по чл. 149, ал. 1
от Конституцията и вземат решение за сезиране на Конституционния съд – аргумент
и от чл. 19, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 2 ЗО.
При определяне съдържанието на правомощията на омбудсмана по отношение обхвата на
правата, за които може да сезира пряко КС по
чл. 150, ал. 3 от Конституцията, следва да се
има предвид и правната уредба на дейността
на омбудсмана на законово ниво, доколкото
самият конституционен законодател изрично
препраща към законодателна уредба на материята, относно организацията и функциониране
на институцията омбудсман, в чл. 91а, ал. 2
от Конституцията. Съгласно чл. 2 ЗО омбудсманът се застъпва с предвидените в закона
средства, когато с действие или бездействие
се засягат или нарушават правата и свободите
на гражданите от държавните и общинските
органи и техните администрации, както и от
лицата, на които е възложено да предоставят
публични услуги. Този обхват от дейността
на омбудсмана не се отличава от присъщата
за институцията дейност, която се наблюдава
и в работата на омбудсманите в останалите
държави – членки на Европейския съюз (ЕС).
Аналогично е положението и с Европейския
омбудсман, който съгласно чл. 228 от Договора за функционирането на Европейския
съюз (ДФЕС) упражнява правомощията си в
случаите на лоша администрация в действията на институциите, органите, службите или
агенциите на Съюза, довели до нарушаване
на права и свободи на гражданите на ЕС.
Следователно водещото направление в дейността на омбудсмана е да предоставя защита
срещу действия или бездействия на държавната или общинската администрации, които
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представляват неспазване на задължението
им да се въздържат от нарушаване на онези
права, които по своя характер са всеобщи
и присъщи на всички граждани в това им
качество, поради което следва да се приеме,
че омбудсманът ще използва механизма на
конституционна защита по чл. 150, ал. 3 от
Конституцията във всички случаи, когато се
нарушават лични и политически права на
гражданите, така както са уредени на конституционно ниво например: право на живот;
забрана за изтезания; забрана на робството и
принудителния труд; право на свобода и сигурност; право на справедлив съдебен процес;
неналагане на наказание без закон; право на
зачитане на личния и семейния живот; свобода
на съвестта и религията и на изразяване на
мнение; свобода на събранията и сдружаването; право на сключване на брак; право на
ефективно средство за защита; забрана за дискриминация; забрана за злоупотреба с права;
свободни избори; защита на собствеността,
която включва забраната за ограничаване или
лишаване от правото на собственост, както и
допустимите ограничения, които държавата
може да наложи, когато са налице условията,
предвидени в Конституцията. Според разбирането на КС, изразено в Определение № 8
от 2 декември 2010 г. по конст. дело № 14 от
2010 г., това са закрепените в Конституция
та права и свободи, които са присъщи на
човека и гражданина и са неотменими. Ето
защо съдът приема, че когато гражданинът
участва като правен субект в друго качество
в стопанско-производствена, финансова или
икономическа дейност и в резултат на противоконституционност на закон или отделна
негова разпоредба последва нарушаване на
негови права и свободи, омбудсманът в тези
случаи следва да използва другите средства
за защита, предвидени в ЗО, включително
и сезиране на субектите по чл. 150, ал. 1 от
Конституцията.
Социалните и икономическите права на
гражданите също са предмет на конституционна уредба. Поради тяхната аморфност,
отсъствие на универсалност и силна зависимост от провежданите държавни политики
за тяхната реализация мерките и средствата
за защитата им са съобразени с по-ниската
степен, в която те обвързват държавата, в
сравнение с личните и политическите права
и свободи на гражданите. Това проличава и
от елементите на пожелателност, намерили
място в конституционните разпоредби на
чл. 48, ал. 1; чл. 52, ал. 3 и 5; чл. 53, ал. 6
и др. от Конституцията. Тези особености
определят и обхвата на конституционния
контрол, който е поначало допустим, но
като се зачита законодателната дискреция за
провеждане на държавните политики, чрез
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които се реализират социалните и икономическите права. Когато става дума за защита
на социални и икономически права, поради
твърдение за противоконституционност на
закон винаги се отваря възможност за намеса
в законодателната целесъобразност за това,
как да бъдат разпределени, преразпределени
или изразходвани публични ресурси. При
положение, че това е сфера, в която конституционният контрол, макар и формално да
няма ограничения, е съществено обвързан с
естеството на икономическите и социалните
права и свободи, налагащо съобразяване със
законодателната преценка за разпределение
на публичния ресурс, не може да се приеме,
че конституционният законодател с разпоредбата на чл. 150, ал. 3 от Конституцията е
имал намерение да предостави на омбудсмана
правомощие за сезиране на КС във всички
случаи на твърдяно нарушение на социални
и икономически права и свободи, т.е. право
на омбудсмана за активна намеса чрез КС
в материалното съдържание на социалните
и икономическите политики, провеж дани
от държавата. Правилото за ограничаване
правомощието на омбудсмана с оглед на
обхвата на законодателните актове и степен
на интензивност по отношение на защитаваните права и интереси на гражданите налага
извода, че в областта на икономическите и
социалните права искането на омбудсмана
за установяване противоконституционност на
закон може да бъде прието само в случаите,
когато законът съществено ограничава или
отнема конституционно уредени и защитени
социални и икономически права и свободи
и това ограничаване или отнемане не се
основава на защита на други по-висши конституционни ценности.
По настоящото дело се оспорват текстове
от ЗАДС, които регулират материята в областта на акцизното облагане. Предмет на
законодателна уредба са условията и редът
за задължителната регистрация на СМОД,
както и изискванията към лицата, които са
собственици или наематели на тези обекти.
Съгласно чл. 57, ал. 1 ЗАДС собственици или
наематели на СМОД могат да бъдат само лица,
регистрирани по Търговския закон, Закона
за кооперациите или по законодателството
на държава – членка на Европейския съюз,
или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство, както и юридически лица, създадени въз основа на нормативен акт. В чл. 1
от Търговския закон е уредена материята,
относима към същностната характеристика на
търговеца и извършваната от него търговска
дейност. Следователно предмет на уредбата
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по ЗАДС, включително и в оспорената част,
са правоотношени ята меж д у т ърговците,
данъчните власти и митническите органи.
С оспорената разпоредба на чл. 4, т. 8 ЗАДС,
която се намира в раздел трети на закона,
озаглавен „ПОНЯТИЯ“, се дава определение
на понятието „специализиран малък обект
за дестилиране“ – СМОД. Сами по себе си
определителните норми не създават правоотношения, които да имат за последица засягането на права и свободи на гражданите. В
аспекта на твърдяното с искането нарушение
дефинираното понятие може да се обсъжда,
когато е елемент на други регулативни норми,
които биха могли да засегнат правата и свободите на гражданите, обект на възложената
на омбудсмана конституционна защита. При
това положение по отношение разпоредбата
на чл. 4, т. 8 ЗАДС внесеното искане се явява
недопустимо.
Разгледани съвкупно, оспорените ал. 5 и
6 на чл. 60 ЗАДС включват в съдържанието
си понятието „специализиран малък обект
за дестилиране“ и имат регулативен смисъл.
Техен а д ресат са едноли чни те т ърговц и,
собственици или наематели на СМОД, по
отношение на които съгласно чл. 60, ал. 5
ЗАДС времето за производството на ракия
може да се извършва през определен период
от годината (от 1 юли до 31 декември), а извън
този период съгласно чл. 60, ал. 6 ЗАДС производственият процес може да продължи, след
като търговецът уведоми писмено началника
на съответното поделение на Агенция „Митници“. От въведения уведомителен режим не
произтича ограничаване правата и свободите
на гражданите, а установяване на предпоставки
за контролиране на дейност, която би могла
да обуслови възникване на такива фискални
задължения, каквито съществуват за всички
производители и търговци на спиртни напитки.
Уведомяването и свързаните с него изменения
по отношение периодите на производство на
ракия нямат никакво отношение към цената
и качеството на произведената стока, за да
се обвързва с конституционната защита на
правата на потребителите, нито ограничава
свободната стопанска инициатива и честна
конкуренция в стопанските отношения, както
и да уврежда инвестициите на гражданите,
да въвежда дискриминационен режим или
да нарушава принципа за равенството на
гражданите пред закона. Предназначението
на оспорения режим е да създаде условия за
такъв контрол, при който производителите
и търговците на определена стока, в случая ракия, да бъдат поставени при еднакви
правни условия по отношение на данъчните
и митническите органи. Понеже оспореният
уведомителен режим не може да се разглежда
като засягащ права и свободи на гражданите,
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Конституционният съд приема, че и в тази част
искането на омбудсмана се явява недопустимо.
Освен това оспорените разпоредби се отнасят не до гражданина, а до друга категория
правен субект – едноличния търговец, чиято
дейност и свързаните с нея правоотношения
с данъчните и митническите органи не може
да бъде предмет на непосредствена защита
по реда на чл. 150, ал. 3 от Конституцията.
Конституционният съд в своята практика
отстоява разбирането, че когато оспорваните
разпоредби не нарушават права и свободи на
граждани, а имат за предмет отношения между
предприятия и търговци, омбудсманът излиза
извън обхвата на предоставената му от чл. 150,
ал. 3 инициатива – в този смисъл и Решение
№ 11 от 18 декември 2007 г. по конст. дело
№ 6 от 2007 г. Нещо повече, в Определение
№ 8 от 2 декември 2010 г. по конст. дело № 14
от 2010 г. КС е изразил и разбирането, че на
омбудсмана не е предоставено правомощие
да оспорва закон, с който се нарушават права
на граждани, които произтичат от сключени
от тях договори за услуги. При това положение разбирането, изразено в Решение № 5 от
2008 г. по конст. дело № 2 от 2008 г., на което
се позовава вносителят, за да обоснове допустимостта на искането, се явява изолирано
с оглед досегашната практика на КС. Това
разбиране въвежда разширителното тълкуване
на правомощието на омбудсмана да твърди
пред КС извън обхвата на чл. 150, ал. 3 от
Конституцията противоконституционност на
закон освен в случаите, когато се нарушават
права и свободи на гражданите. Едно разширително тълкуване на правомощието в
тази му част обаче ще доведе до включване
на омбудсмана в категорията на субектите
по чл. 150, ал. 1 от Конституцията, а това е
недопустимо предвид разпоредбата на чл. 150,
ал. 3, която изрично въвежда ограничения в
правомощията на омбудсмана по отношение
на възможностите му да инициира пряко
производство пред КС.
По изложените съображения съдът приема,
че щом като омбудсманът няма правомощия
да сезира Конституционния съд за контрол
за конституционност на чл. 4, т. 8 и чл. 60,
ал. 5 и 6 ЗАДС, искането като недопустимо
следва да бъде отклонено и производството по
делото прекратено. Искането заедно с препис
от настоящото определение да се върне на
вносителя му.
На основание горното и чл. 19 ЗКС и
чл. 26, ал. 1 от Правилника за организацията
на дейността на Конституционния съд съдът
ОПРЕДЕЛИ:
Отклонява искането на омбудсмана на
Република България за установяване на противоконституционност на чл. 4, т. 8 и чл. 60,
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ал. 5 и 6 от Закона за акцизите и данъчните
складове (обн., ДВ, бр. 91 от 2005 г.; посл.
изм., ДВ, бр. 95 от 2015 г.).
Прекратява производството по делото.
Връща искането заедно с препис от определението на омбудсмана на Република
България.
Определението е подписано със становище
от съдия Кети Маркова.
Председател:
Борис Велчев
СТАНОВИЩЕ
по конституционно дело № 12 от 2015 г.
на конституционния съдия Кети Маркова
Като се съгласявам с крайния резултат,
постигнат при гласуването на диспозитива
на определението за отклоняване искането
на омбудсмана на Република България за
установяване на противоконституционност
на чл. 4, т. 8 и чл. 60, ал. 5 и 6 от Закона
за акцизите и данъчните складове (ЗАДС),
като недопустимо и прекратяване на производството по делото, както и частично със
съображенията в акта, конкретно отнасящи
се към предмета на настоящото дело и подкрепящи крайния извод, не споделям съображенията на мнозинството съдии в две насоки:
1) Изводът за ограничената компетентност
на омбудсмана по чл. 150, ал. 3 от Конституцията да се аргументира чрез позоваване
на целия обем на уредените му със Закона
за омбудсмана (ЗО) правомощия. 2) В частта
на мотивите, с която се прави опит да се
обобщят, категоризират и лимитират правата
на гражданите, за които омбудсманът може
(и е допустимо) да използва механизма на
конституционна защита по чл. 150, ал. 3 от
Конституцията.
1) Безспорно е, че правомощията на омбудсмана да сезира Конституционния съд,
така както същите са уредени в чл. 150, ал. 3
от Конституцията, са значително стеснени
в сравнение с тези на субектите на инициатива по чл. 150, ал. 1 от Конституцията. За
разлика от последните той може да сезира
Конституционния съд само когато претендира
противоконституционност, само по отношение
на закон и само при нарушение на права и
свободи на гражданите. В този смисъл считам,
че конкретно обхватът на правата, за които
омбудсманът като застъпник за правата и
свободите на гражданите е компетентен да
инициира производство пред съда, трябва
да се извежда директно от съдържанието на
конституционната норма, изрично уреждаща
това му правомощие, а не да се търси в разпоредбите на специалния закон. Вярно е, че
конституционният статус на институцията на
омбудсмана възниква с приемането на Третата
поправка на Конституцията през 2006 г., а
също, че конституционната норма на чл. 91а,

ВЕСТНИК

БРОЙ 32

ал. 2 препраща към законова уредба на материята относно организация, функциониране
и правомощия.
В случая обаче предмет на изследване и
оценка не е целият комплекс от правомощия, регламентирани в ЗО и осигуряващи
изпълнението на различните аспекти в многопосочната дейност на този специфичен
държавен орган, действащ по дефиниция в
защита на правата и свободите на гражданите,
а единствено осигурената му по силата на
Конституцията възможност за сезиране на
Конституционния съд. При положение че коментираното правомощие има своята изрична
уредба директно на конституционно ниво, не
намирам основание да подкрепя възприетия
подход, при който неговият предметен обхват
да се дефинира с аргументи изобщо за всички
правомощия на омбудсмана, регламентирани
със закона.
2) Считам, че съображенията, изложени в
последната част на мотивите на определението, са напълно достатъчни, за да обосноват
убедително крайния извод, приет единодушно
от състава на съда, а именно, че в конкретния
случай не е налице законова норма, с която
да се нарушават права или свободи на гражданите, по отношение на която да е допустима
конституционната защита, инициирана от
омбудсмана. Въпросът дали настоящото определение е точният акт, който изчерпателно
и в пълнота да има претенцията да очертае
предметния обхват на правомощието на омбудсмана да сезира Конституционния съд по
реда на чл. 150, ал. 3 от Конституцията, в
случая считам за несъществен.
Значително по-сериозен проблем намирам
в позицията на мнозинството съдии, възприета в мотивите, а именно, че механизмът на
конституционна защита чрез омбудсмана,
изводим от водещото направление в неговата
дейност, е приложим само тогава, когато се
касае за всеобщи и присъщи на всички граждани права, и то лимитирани само до лични
и политически. Това означава, че ако е вярно
горното, омбудсманът не би могъл да инициира производство пред Конституционния съд
в защита на нарушени права на отделна(и)
група(и) от граждани, дори да са налице
всички изискуеми предпоставки. Последното
приемам за абсурдно. Освен че няма връзка с
предмета на конкретното дело, въведеният с
мотивите на определението критерий за всеобщност и повсеместност относно защитимото
право (респ. неговото нарушаване) не почива
на конституционната норма на чл. 150, ал. 3,
доколкото тя изобщо не установява подобни
ограничителни изисквания.
Убедено считам, че с опита да се дефинират, систематизират и лимитират възможните
права, подлежащи на конституционна защита
по реда на чл. 150, ал. 3 от Конституцията,
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изкуствено се създават пречки съдът да бъде
сезиран от омбудсмана в бъдеще, включително и в случаите, когато той констатира,
че със закон или отделни негови разпоредби
нечии граждански права са нарушени. Многообразието на възможните права и свободи
на гражданите, разглеждани в аспекта на
различните отрасли на правно регулиране,
при това в условията на динамично променяща се нормативна база, според мен налагат
преценката на Конституционния съд да се
извършва за всеки отделен случай и към
точния релевантен момент, а не да се търси
съответното систематично място съобразно
приетата с определението диференциация.
Тази схема в съвременните условия често ще
се оказва неактуална и следователно – неприложима. Друг е въпросът, че в частта
на мотивите, в която се прави обсъжданата
систематизация на правата, се съдържат и
редица неточности, дори противоречия, които
също препятстват правилното му приложение
в бъдеще. От една страна, се приема, че омбудсманът ще ползва механизма по чл. 150,
ал. 3 от Конституцията „във всички случаи,
когато се нарушават лични и политически
права на гражданите, така както са уредени на конституционно ниво“, а от друга – в
примерното изброяване на възможните права от посочените категории, подлежащи на
коментираната конституционна защита, във
втората част на същото изречение е включено
например и правото на собственост, което е
типично икономическо право (или право в
стопанската сфера, както го определя конституционноправната доктрина). Считам, че
никой не се съмнява, че нарушеното право
на собственост не само може, но трябва да
бъде защитено от омбудсмана, доколкото при
действащата Конституция гражданите нямат
правната възможност лично да сезират съда
със собствена индивидуална жалба. Същевременно обаче то не може да бъде отнесено към
никоя от двете категории защитими права,
дефинирани като водещ, изначален принцип
на разграничението, и предвид приетото с
последващите разсъждения относно социалните и икономическите права.
Наред с това би се създал твърде опасен
прецедент в конституционната практика, ако
при въведеното с определението правило за
ограничаване правомощието на омбудсмана
да сезира съда относно определена категория права – икономически и социални, се
преценява степента на интензивност по отношение на защитаваните права и интереси на
гражданите във фазата по допустимостта на
искането. Идентичен проблем се очертава и
по отношение на оценката дали ограничаването на твърдяното от омбудсмана право има
характера на съществено. Касае се за въпроси
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по същество, поради което те не биха могли
да намерят своето решение в тази фаза на
конституционния процес.
В заключение като изцяло се съгласявам
с тезата, че е неприемливо разширителното
тълкуване на правомощията на омбудсмана по
чл. 150, ал. 3 от Конституцията, което би довело до приравняването им с тези на субектите
по чл. 150, ал. 1 от Конституцията, на още
по-голямо основание не намирам аргументи
да подкрепя възприетата от мнозинството
съдии позиция за тяхното стесняване, до какъвто резултат в действителност се достига
с въведената рамка и категоризация на възможните защитими от омбудсмана права на
гражданите. Налагането на подобна практика
би създало сериозни пречки пред омбудсмана
ефективно да осъществява конституционните
си правомощия в качеството му на застъпник
за правата и свободите на гражданите. Ето
защо считам, че с тази си част мотивите на
определението създават повече правни проб
леми, отколкото решават.
Конституционен съдия:
Кети Маркова
2871

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 85
ОТ 15 АПРИЛ 2016 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството за 2016 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2016 г.
в размер до 119 161 000 лв., разпределени по
обекти съгласно приложението, за извършване на превантивно поддържане на републиканската пътна мрежа в Северна България
по раздел А и за ремонтно-възстановителни
дейности и доизграждане на пътни инфраструктурни проекти по раздел Б.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят,
както следва:
1. за сметка на разчетените приходи и
предвидените разходи по централния бюджет
за 2016 г. – 73 579 000 лв.;
2. чрез преструктуриране на разходите по
централния бюджет за 2016 г. – 45 582 000 лв.
(3) Средствата по чл. 1, ал. 1 се предоставят
по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2016 г.,
както следва:
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1. 68 800 000 лв. – след влизането в сила
на постановлението;
2. 50 361 000 лв. – на базата на фактически
извършените разходи.
Чл. 2. (1) Министърът на регионалното
развитие и благоустройството да извърши
съответните промени по бюджета на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството за 2016 г. и да уведоми
министъра на финансите.
(2) Министърът на регионалното развитие
и благоустройството в зависимост от изпълнението на отделните разходи по обектите
от приложението към чл. 1, ал. 1 може да
извършва вътрешнокомпенсирани промени в
рамките на одобрените разходи по чл. 1, ал. 1.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по „Политика за поддържане,
модернизация и изграждане на техническата
инфраструктура, свързана с подобряване на
транспортната достъпност и интегрираното
управление на водните ресурси и геозащита“,
бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“ по бюджета
на Министерството на регионалното развитие
и благоустройството за 2016 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 22, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2016 г.
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Чл. 4. 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 регионалното
развитие и благоустройството.
§ 3. В чл. 1, ал. 1 от Постановление № 40 на
Министерския съвет от 2016 г. за одобряване
на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г.
(ДВ, бр. 17 от 2016 г.) т. 2 се изменя така:
„2. по бюджета на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството
за 2016 г. за реализиране на Етап І от обект
„Ремонт на Аспарухов мост, гр. Варна – естакадна част заедно с удължението, жп надлези и пътни възли към него“, включващ:
„Етап І – ремонт на мост 1, мост 2, мост 3 и
мост 4, в т.ч. технически проекти за същите,
строителен надзор и строително-монтажните
дейности“ – до 5000 хил. лв.;“.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 1, ал. 1

№
по
ред
1.

Раздел А. Програма/обекти

Сума
(в лв.)

Превантивно поддържане на републиканската пътна мрежа в Северна България 68 800 000 лв.

1.1. Път I-1 Димово – Бела – Скомля – Медовница от км 39+400 до км 61+400

8 000 000

1.2. Път III-112 Граница ОПУ Монтана – Тополовец от км 0 до км 10+500

4 200 000

1.3. Път III-102 Граница ОПУ Видин – Бели мел – Монтана от км 60+420 до км 63+420
и от км 67+000 до км 74+000

4 000 000

1.4. Път III-101 Враца – Криводол от км 7+700 до км 17+700

4 000 000

1.5. Път III-3501 (Гривица – Плевен) – Згалево – Пордим от км 6+200 до км 16+500

4 000 000

1.6. Път III-401 Микре – Соколово от км 0 до км 15+540

6 200 000

1.7. Път III-204 Разград – Попово от км 0 до км 13+174

5 100 000

1.8. Път III-2005 Самуил – Подайва от км 8+760 до км 35+800

4 300 000

1.9. Път III-204 Граница Разград – Ломци – Кардам – Попово от км 18+900 до км 33+800

6 000 000

1.10. Път III-235 Звенемир – Вълкан – Листец – Подлес от км 12+000 до км 25+200

5 000 000

1.11. Път ІІІ-701 Граница ОПУ Силистра – Тодор Икономово – Дойранци от км 12+300
до км 22+300

3 500 000

1.12. Път III-9701 Преселенци – Сърнево от км 24+400 до км 37+300

3 500 000

1.13. Път III-502 Горна Липница – Патреш от км 22+000 до км 29+345

2 800 000

1.14. Път III-403 Сухиндол – Павликени от км 40+680 до км 46+682

2 400 000

1.15. Път II-51 Бяла – Копривлец от км 0+060 до км 14+941

5 800 000
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Раздел Б. Програма/обекти
Ремонтно-възстановителни дейности и доизграждане на пътни инфраструктурни
проекти

С Т Р. 3 3
Сума
(в лв.)
50 361 000

2.1. Автомагистрала „Хемус“ – тунел „Витиня“, дясна тръба при км 32+260

11 066 000

2.2. Автомагистрала „Хемус“ – виадукт „Елешница“, при км 15+160 дясно платно,
посока Варна

11 570 000

2.3. Довършване изпълнението на Северна скоростна тангента от км 0+000 до км
16+540

5 360 924

2.4. Автомагистрала „Хемус“ ремонт на пътен тунел „Ечемишка“ дясна тръба

5 329 900

2.5. Автомагистрала „Тракия“ в участъка от км 53+290 до км 61+065

1 300 000

2.6. Автомагистрала „Тракия“ – съоръжение при км 136+950 лява и дясна конструкция

2 160 000

2.7. Авансово плащане и разплащане на допълнителното проектиране за обект
„Допълнително проектиране във връзка с осигуряване на мерки по ОВОС и
Реконструкция на път І-9 Слънчев бряг – Бургас с изграждане на второ платно,
от км 212+233,06 до км 217+000 (километраж по проекта) от км 210+862,10 до км
215+629,05 (километраж по съществуващ път)“

2 450 000

2.8. Път I-9 „Слънчев бряг – Бургас“, участък Обход на Ахелой от км 207+726,37 до
км 212+233,06, изпарител при км 207+580, нов фундамент на стомано-решетъчен
стълб от реконструкция на ВЛ 20 kV „Равда“ при км 207+680, реконструкция на
оптичен кабел на „СКАТ“ ТВ при км 212+011 и реконструкция на ВЛ в подземна
мрежа при км 212+120

3 124 176

2.9. Отчуждения за строителството на обект „Път I-9 Слънчев бряг – Бургас, обход
на гр. Поморие, участък от км 217+000 до км 222+849,41“

500 000

2.10. Доизграждане на надлез над жп линия на път II-18 при Казичене от км 32+240
до км 32+680 – дясно платно

7 500 000

ВСИЧКО А + Б

119 161 000 лв.

2953

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 86
ОТ 15 АПРИЛ 2016 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
единните държавни изисквания за придо
биване на висше образование по специално
стите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“
за образователно-квалификационна степен
„бакалавър“, приета с Постановление № 248
на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ,
бр. 95 от 2005 г.; изм., бр. 82 от 2006 г. и
бр. 88 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В наименованието на наредбата след
думите „Медицинска сестра“ се поставя запетая и думите „и „Акушерка“ се заменят с
„Акушерка“ и „Лекарски асистент“.
§ 2. В чл. 1 след думите „Медицинска
сестра“ се поставя запетая и думите „и „Акушерка“ се заменят с „Акушерка“ и „Лекарски
асистент“.
§ 3. В чл. 2 след думите „Медицинска
сестра“ се поставя запетая и думите „и „Акушерка“ се заменят с „Акушерка“ и „Лекарски
асистент“.

§ 4. В чл. 3 след думите „Медицинска сестра“
се поставя запетая и думите „и „Акушерка“ се
заменят с „Акушерка“ и „Лекарски асистент“.
§ 5. В чл. 5 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 навсякъде след думата „Акушерка“
се добавя „или „Лекарски асистент“.
2. В ал. 2 след думата „акушерка“ се добавя
„или „лекарски асистент“.
§ 6. В чл. 6 след думата „продължителност“
се добавя „не по-малко от“, а думите „4600
часа“ се заменят с „4630 часа и придобиване
на не по-малко от 240 кредита по Системата
за натрупване и трансфер на кредити“.
§ 7. В чл. 8, ал. 1 се правят следните изменения:
1. На ред 2.14 числото „30“ се заменя с „45“.
2. Ред 15.4 се изменя така:
„15.4. Анестезиология, реанимация и интензивно лечение 60“.
3. На ред „Общо“ числото „1860“ се заменя
с „1890“.
§ 8. В чл. 8а, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 1 думата „подходящи“ се заменя с
„цялостни“, а думите „за социалната среда на
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човека“ се заменят със „знания за връзката
между здравословното състояние на човека и
неговата физическа и социална среда“.
2. Създават се т. 6 – 13:
„6. компетентност за самостоятелно определяне на необходимите здравни грижи,
като се използват актуалните теоретични и
клинични познания, както и за планиране,
организиране и полагане на здравни грижи при
лечението на пациенти с цел усъвършенстване
на професионалната практика;
7. компетентност за ефективна съвместна
работа с останалите медицински специалис
ти, включително участие в практическото
обучение на медицински специалисти;
8. компетентност за насърчаване на лица,
семейства и групи от лица да водят здравословен начин на живот и да полагат грижи
за себе си;
9. компетентност за самостоятелно пред
приемане на незабавни животоспасяващи
мерки и за вземане на мерки в случай на
криза и бедствие;
10. компетентност за самостоятелно предоставяне на съвети, указания и подкрепа на
лица, нуждаещи се от здравни грижи, и на
техните близки;
11. компетентност за независимо гарантиране на качество и за оценяване на здравните
грижи;
12. компетентност за осъществяване на
цялостна професионална комуникация и за
сътрудничество с представители на други
професии в системата на здравеопазването;
13. компетентност за анализиране на качеството на здравните грижи с цел усъвършенстване на личната професионална практика.“
§ 9. В чл. 11 след думата „продължителност“ се добавя „не по-малко от“, а след
думата „часа“ се добавя „и придобиване на
не по-малко от 240 кредита по Системата за
натрупване и трансфер на кредити“.
§ 10. В чл. 13а се правят следните изменения:
1. В т. 1 думата „достатъчни“ се заменя
със „задълбочени“.
2. Точки 3 и 4 се изменят така:
„3. достатъчни общомедицински познания
(биологични функции, анатомия и физиология), познания по фармакология в областта
на акушерството и неонатологията, както и
знания за връзката между здравословното
състояние и физическата и социалната среда
на човека, и неговото поведение;
4. достатъчен клиничен опит, придобит в
акредитирани лечебни заведения, който позволява на акушерката, независимо и като поема
изцяло и в необходимата степен отговорност,
освен при патологични случаи, да следи пренаталната фаза и да осигури пренаталните
грижи, раждането и последващите манипулации, постнаталните грижи и да реанимира
новородени до появата на лекар;“.
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§ 11. Създава се раздел IIIа:
„Раздел IIIа
Съдържание на обучението за придобив а
не на висше образование по специалността
„Лекарски асистент“
Чл. 17a. Обучението за придобиване на
образователно-квалификационна степен „бакалавър“ с професионална квалификация
„Лекарски асистент“ се провежда в редовна
форма с продължителност не по-малко от 4
учебни години, съответстващи на 8 семестъра и хорариум 4625 часа, и придобиване на
не по-малко от 240 кредита по Системата за
натрупване и трансфер на кредити.
Чл. 17б. (1) Обучението се осъществява
чрез теоретична и практическа подготовка.
(2) Теоретичната подготовка се осъществява
чрез задължителни, избираеми и факултативни
учебни дисциплини под формата на лекции,
семинари и практически упражнения с обща
продължителност не по-малко от 6 семестъра.
(3) Прак тическата подготовка се осъществява чрез учебна (клинична) практика
и преддипломен стаж.
Чл. 17в. (1) Задължителните учебни дисциплини и минималният задължителен хорариум са:
№
по
ред

Учебни дисциплини

Общ
хора
риум (в
учебни
часове)

1

2

3

1.

Биология

15

2.

Анатомия на човека

90

3.

Физиология на човека

90

4.

Латински език с медицински термини

30

5.

Медицинска физика и апаратура

45

6.

Фармакология

75

7.

Микробиология, паразитология и
вирусология

30

8.

Клинична лаборатория, Биохимия

60

9.

Патоанатомия и патофизиология

60

10. Вътрешни болести

360

11. Хирургия

120

12. Урология

15

13. Акушерство и гинекология

75

14. Детски болести

60

15. Гериатрия

60

16. Нервни болести

45

17. Психиатрия

30

18. Ортопедия и травматология

45

19. Очни болести

15
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№
по
ред

Учебни дисциплини

Общ
хора
риум (в
учебни
часове)

1

2

3

20. Ушно-носно-гърлени болести
21. Спешна медицинска помощ
22. Реанимация и интензивно лечение
23. Първична медицинска помощ
24. Инфекциозни болести и епидемиология

15
150
75
150
60

25. Физикална терапия

15

26. Образна диагностика

30

27. Онкология и палиативни грижи

30

28. Кожни и венерически болести

15

29. Хранене и диететика

15

30. Хигиена и екология

15

31. Медицинска етика и деонтология

30

32. Медицинска психология

30

33. Комуникативни умения

45

34. Социална медицина и промоция
на здравето

30

35. Социално и здравно законодателство

15

36. Медицинско осигуряване при бедствени ситуации

30

37. Информатика

30

Общо:

2025

(2) В учебния план могат да се включат като
задължителни и други учебни дисциплини и
хорариум извън посочените в ал. 1.
(3) Като цифрово изражение на студентската заетост, необходима за усвояване на
специализирани знания и умения в процеса
на обучението, в учебните планове се вписват
кредити в съответствие с наредбата по чл. 44а,
ал. 7 от Закона за висшето образование.
Чл. 17г. Обу чението по специа лност та
„Лекарски асистент“ осигурява:
1. достатъчни познания по дисциплините,
които са в основата на дейностите по оказване
на спешна и първична медицинска помощ;
2. достатъчни познания за професионалната
етика на професията и за общите принципи,
отнасящи се до здравето и болестта;
3. достатъчен клиничен практически опит,
осигуряващ придобиването на умения за извършване на дейности в областта на спешната
и първичната медицинска помощ;
4. умения за съвместна работа с други
медицински специалисти.
Чл. 17д. (1) Практическата подготовка за
придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалността
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„Лекарски асистент“ се организира и провежда във факултети и/или филиали на висши
училища в съответствие с учебния план.
(2) Практическата подготовка се провежда
и в лечебни заведения, получили положителна акредитационна оценка за обучение на
студенти по чл. 90, ал. 1, т. 2 от Закона за
лечебните заведения.
(3) Практическата подготовка е с минимална продължителност, както следва:
1. учебна (клинична) практика – от първи
до шести семестър включително, с продължителност не по-малко от 1000 академични часа;
2. преддипломен стаж – провежда се през
седми и осми семестър, с продължителност
не по-малко от 1600 астрономически часа.
Чл. 17е. Избираемите и факултативните
учебни дисциплини и техният хорариум се
определят от висшето училище, като хорариумът на факултативните учебни дисциплини
не може да надхвърля 10 на сто от общата
аудиторна заетост.
Чл. 17ж. Съотношението между теоретичната и практическата подготовка се определя
от висшето училище, като учебните часове за
практическа подготовка са не по-малко от 50
на сто от общия хорариум.“
§ 12. В наименованието на раздел IV след
думите „Медицинска сестра“ се поставя запетая и думите „и „Акушерка“ се заменят с
„Акушерка“ и „Лекарски асистент“.
§ 13. В чл. 18, т. 3 след думата „Анестезиология“ се поставя запетая и думите „и
интензивни грижи“ се заменят с „реанимация
и интензивни грижи“.
§ 14. Създава се чл. 19а:
„Чл. 19a. Обучението за придобиване на вис
ше образование по специалността „Лекарски
асистент“ за образователно-квалификационна
степен „бакалавър“ завършва с държавни
изпити по:
1. Спешна медицинска помощ, реанимация и интензивно лечение – практически и
теоретичен;
2. Първична медицинска помощ и Фармакология – практически и теоретичен;
3. Гериатрия, Детски болести и Инфекциоз
ни болести.“
§ 15. В чл. 20 думите „чл. 18 и 19“ се заменят с „чл. 18, 19 и 19a“.
Допълнителна разпоредба
§ 16. С това постановление се въвеждат
изисквания на Директива 2013/55/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г. за изменение на Директива
2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации и на Регламент
(ЕС) № 1024/2012 относно административно
сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар (ОВ, L 354,
28.12.2013).
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Преходна разпоредба
§ 17. (1) Студентите, приети за обучение
по специалностите „Медицинска сестра“ и
„Акушерка“ преди влизането в сила на тази
наредба, продължават и завършват обучението
си при условията, при които са приети.
(2) Студентите, приети за обучение по
специалност „Лекарски асистент“ преди влизането в сила на тази наредба, продължават
и завършват обучението си по актуализирани
учебни планове и програми в съответствие с
изискванията на тази наредба.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2954

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 87
ОТ 15 АПРИЛ 2016 Г.

за изменение на Наредбата за условията, пра
вилата и реда за регулиране и регистриране
на цените на лекарствените продукти, при
ета с Постановление № 97 на Министерския
съвет от 2013 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2013 г.;
изм. и доп., бр. 66, 92 и 107 от 2014 г., бр. 92
от 2015 г. и бр. 3 и 14 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Параграф единствен. В § 9а от преходните
и заключителните разпоредби думите „се прилага“ се заменят с „и чл. 8, ал. 5 се прилагат“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2955

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 88
ОТ 15 АПРИЛ 2016 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2016 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. в общ размер до
19 077 919 лв., разпределени, както следва:
1. по бюджета на съдебната власт за извършване на разплащания по възложената комплексна съдебно-счетоводна експертиза от Прокуратурата на Република България – 400 000 лв.;
2. по централния бюджет за увеличаване
вноската в общия бюджет на Европейския
съюз, представляваща дължима лихва за просрочено плащане на традиционни собствени
ресурси (мита) – 5919 лв.;
3. по бюджета на Администрацията на
президента за частично покриване на дълж имите разходи от А дминист раци ята на
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президента към Авиоотряд 28 във връзка с
официалните задгранични визити на държавния глава – 250 000 лв.;
4. по бюджета на Столичната община за
финансиране изграждането на Линия 3 на
метрото от бул. Владимир Вазов до кв. Красно
село с дължина 8 км и 8 метростанции и за
съфинансиране на разширение на Линия 2
в южна посока от метростанция „Джеймс
Баучер“ до кв. Хладилника с една метростанция – 15 000 000 лв.;
5. по бюджета на община Девин за обект
„Водопровод за термални води „Беденски
бани – гр. Девин“ – рехабилитация и реконструкция“ – до 2 460 000 лв.;
6. по бюджета на община Доспат за ремонт
и оборудване на СОУ „Димитър Благоев“,
гр. Доспат – 962 000 лв.
(2) Средствата по чл. 1, ал. 1, т. 4 да се
осигурят за сметка на предвидените средства
по централния бюджет за 2016 г.
(3) Средствата по чл. 1, ал. 1, т. 1, 3, 5 и 6
да се осигурят за сметка на преструктуриране
на разходите по централния бюджет за 2016 г.
(4) Средствата по чл. 1, ал. 1, т. 2 да се
осигурят за сметка на намаление на утвърдените разходи по „Политика в областта на
ефективното събиране на всички държавни
приходи“, бюджетна програма „Администриране на държавните приходи“ по бюджета на
Министерството на финансите, в частта на
Агенция „Митници“ за 2016 г.
(5) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 1 да се
у величат показателите по чл. 2, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2016 г.
(6) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 2 да се
намалят показателите по чл. 9, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2016 г.
(7) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 3 да се
у величат показателите по чл. 5, ал. 2 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2016 г.
(8) Средствата по чл. 1, ал. 1, т. 5 да се
предоставят след провеждане на обществена
поръчка по Закона за обществените поръчки
на основата на постигнатата цена в резултат
на проведената обществена поръчка.
Чл. 2. Висшият съдебен съвет да извърши
съответните промени по бюджета на съдебната власт за 2016 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 3. Главният секретар на президента на
Република България да извърши съответните
промени по бюджета на Администрацията на
президента за 2016 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на финансите за 2016 г. и по
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централния бюджет за 2016 г., включително на
бюджетните взаимоотношения на общините
с централния бюджет, за 2016 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 43, ал. 1 и чл. 109, ал. 3 от Закона
за публичните финанси и чл. 90, ал. 2 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2016 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на финансите и на
кметовете на съответните общини.
§ 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
2956

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 89
ОТ 18 АПРИЛ 2016 Г.

за създаване на Изпълнителна агенция „Сер
тификационен одит на средствата от европей
ските земеделски фондове“ и за приемане на
нейния устройствен правилник
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Създава Изпълнителна агенци я
„Сертификационен одит на средствата от
европейските земеделски фондове“ към министъра на земеделието и храните.
Чл. 2. Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските
земеделск и фондове“ изпълн ява фу нк ции
на С ер т ифи ц и ра щ орга н за извърш ва не
на сертификационен одит за верността на
финансовите отчети и изградената система
за контрол в Разплащателната агенция на
Република България по:
1. Европейски фонд за гарантиране на
земеделието (ЕФГЗ);
2. Европейски земеделски фонд за развитие
на селските райони (EЗФРСР).
Чл. 3. Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските
земеделски фондове“ е юридическо лице на
бюджетна издръжка със седалище гр. София.
Чл. 4. (1) Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските
земеделски фондове“ се ръководи и представлява от изпълнителен директор.
(2) Изпълнителният директор се назначава
с договор, който се сключва, изменя и прекратява от министъра на земеделието и храните
съгласувано с министър-председателя.
(3) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на
средствата от европейските земеделски фондове“ е второстепенен разпоредител с бюджет
към министъра на земеделието и храните.
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Чл. 5. Приема Устройствен правилник на
Изпълнителна агенция „Сертификационен
одит на средствата от европейските земеделски
фондове“ съгласно приложението.
Заключителни разпоредби
§ 1. В двумесечен срок от влизането в сила
на постановлението министърът на земеделието и храните съгласувано с министър-председателя назначава изпълнителен директор
на агенцията по чл. 1.
§ 2. В Постановление № 125 на Министерския съвет от 2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на
земеделието и храните (обн., ДВ, бр. 48 от
2006 г.; изм. и доп., бр. 15, 62 и 77 от 2007 г.,
бр. 71, 76 и 83 от 2008 г., бр. 3, 42, 84 и 90 от
2009 г., бр. 4, 22, 41, 84 и 101 от 2010 г., бр. 9,
15, 49, 50, 52, 59 и 72 от 2011 г., бр. 14, 48, 84
и 103 от 2012 г., бр. 77 от 2013 г., бр. 29, 50
и 68 от 2015 г. и бр. 12 от 2016 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2, ал. 2 се създава нова т. 3:
„3. Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските
земеделски фондове“;“.
2. В приложението към чл. 2, ал. 3:
а) създава се нова т. 3:
„3. Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските
земеделски фондове“
22“;
б) в т. 15 числото „1990“ се заменя с „1988“.
§ 3. В Постановление № 173 на Министерския съвет от 2011 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция
по горите (обн., ДВ, бр. 49 от 2011 г.; изм.,
бр. 103 от 2012 г. и бр. 29 от 2015 г.) в чл. 2
се правят следните изменения:
1. В основния текст числото „1535“ се заменя с „1515“.
2. В т. 1 числото „1342“ се заменя с „1322“.
§ 4. В Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация (обн.,
ДВ, бр. 49 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 80 и 103
от 2012 г., бр. 5 и 27 от 2013 г., бр. 5 и 50 от
2014 г., бр. 9 от 2015 г. и бр. 1 от 2016 г.) в чл. 7
се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 5:
„(5) Индивидуалните основни месечни
заплати на служителите на пълно работно
време в специализираната администрация
на Изпълнителна агенция „Сертификационен
одит на средствата от европейските земеделски
фондове“ може да надвишават с до 10 на сто
максималния размер на основната месечна
заплата за съответното ниво и степен на основната месечна заплата по приложение № 1.“
2. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
§ 5. В Класификатора на длъжностите в
администрацията, приет с Постановление
№ 129 на Министерския съвет от 2012 г. (обн.,
ДВ, бр. 49 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 80 от
2012 г., бр. 25 и 44 от 2014 г. и бр. 64 и 85 от
2015 г.), се правят следните допълнения:
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„

V старши

7 години

служебно

“

3

Ръководно
ниво 3В

Директор на дирекция в
Изп ъ л н и т е л н а а г ен ц и я
„Сертификационен одит на
средствата от европейските
земеделски фондове“

магистър

V старши

7 години

служебно

“

5

Експертно
ниво 1Б

Гл а в ен с че т ов од и т е л в
Изп ъ л н и т е л н а а г ен ц и я
„Сертификационен одит на
средствата от европейските
земеделски фондове“

магистър

II младши

5 години

служебно

“

5

Експертно
ниво 1Б

Гл а в ен ю рис конс у л т в
Изп ъ л н и т е л на а г ен ц и я
„Сертификационен одит
на средствата от европейските земеделски фондове“

магистър

II младши

6 години

служебно

“

Експертно
6
ниво 2

Главен експерт в Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските
земеделски фондове“

бакалавър

III младши 4 години

служебно

“

6. Създава се ред 225а:

225а.

„

магистър

5. Създава се ред 150а:

150а.

„

Ръководно
ниво 3А

3

Главен секретар в Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средс т вата о т европейск и т е
земеделски фондове“

4. Създава се ред 106а:

106а.

„
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3. Създава се ред 99а:

99а.

„
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2. Създава се ред 27а:

27а.

„
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1. Създава се ред 8а:

8а.

„

38

Експертно
8
ниво 4

Старши експерт в Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските
земеделски фондове“

бакалавър

IV младши 2 години

служебно

“

7. Създава се ред 275а:

275а.

9

Експертно
ниво 5

С тарш и юрисконсул т в
Изп ъ л н и т е л на а г ен ц и я
„Сертификационен одит
на средствата от европейските земеделски фондове“

магистър

IV младши

2 години

служебно

“
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§ 6. Постановлението се приема на основание чл. 54, ал. 2 от Закона за администрацията във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 3 от Закона
за управление на средствата от Европейските
структурни и инвестиционни фондове и чл. 81,
ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г.
§ 7. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на земеделието и
храните.
§ 8. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 5

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

на Изпълнителна агенция „Сертификационен
одит на средствата от европейските земе
делски фондове“
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се определят дейността, структурата, функциите, организацията
на работа и числеността на персонала на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит
на средствата от европейските земеделски
фондове“ към министъра на земеделието и
храните, наричана по-нататък „агенцията“, и
на нейните административни звена.
Чл. 2. Изпълнителният директор на агенцията е второстепенен разпоредител с бюджет
към министъра на земеделието и храните.
Чл. 3. По бюджета на агенцията постъпват
средства от:
1. финансирания по съвместни програми
с Европейския съюз и други международни
организации;
2. издаване и разпространение на брошури,
доклади, разработки и други специализирани
издания в областта на специфичните одитни
дейности по фондове и програми на Европейския съюз;
3. у части я в меж ду народни прог рами,
проекти и споразумения;
4. провеж дане на обучения в областта
на осъществяването на специфични одитни
дейности по фондове и програми на Европейския съюз;
5. други източници.
Чл. 4. А дминист раци ята на агенци ята
под пома га изп ъ л н и т ел н и я д и рек т ор п ри
осъществяване на неговите правомощия и
осигурява технически дейността му.

ВЕСТНИК
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Г л а в а

в т о р а

ДЕЙНОСТ, СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ
НА АГЕНЦИЯТА
Раздел I
Общи положения
Чл. 5. (1) Агенцията изпълнява функции
на Сертифициращ орган за извършване на
сертификационен одит за верността на финансовите отчети и изградената система за
контрол в Разплащателната агенция на Република България по:
1. Европейски фонд за гарантиране на
земеделието (ЕФГЗ);
2. Европейски земеделски фонд за развитие
на селските райони (ЕЗФРСР).
(2) Функциите по ал. 1 се осъществяват
съгласно меж ду народно приетите одитни
стандарти в съответствие с изискванията
на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември
2013 г. относно финансирането, управлението
и мониторинга на общата селскостопанска
политика и за отмяна на регламенти (ЕИО)
№ 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98,
(ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО)
№ 485/2008 на Съвета (OB, L 347 от 20 декември 2013 г.), Делегиран Регламент (ЕС)
№ 907/2014 на Комисията от 11 март 2014 г.
за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013
на Европейския парламент и на Съвета във
връзка с разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването
на сметки, обезпеченията и използването на
еврото (OB, L 255 от 28 август 2014 г.), наричан по-нататък „Делегиран регламент (ЕС)
№ 907/2014“, и Регламент за изпълнение (ЕС)
№ 908/2014 на Комисията от 6 август 2014 г.
за определяне на правила за прилагането на
Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на
разплащателните агенции и други органи,
финансовото управление, уравняването на
сметките, правилата за проверките, обезпеченията и прозрачността (OB, L 255 от 28
август 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент
за изпълнение (ЕС) № 908/2014“.
(3) С цел осигуряване на ефективно управление на рисковете, като част от одитната
дейност по ал. 1 и в изпълнение на Регламент
(ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския
парламент и Съвета от 25 октомври 2012 г.
относно финансовите правила, приложими
за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на
Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 1605/2002 на
Съвета (ОВ, L 298 от 26 октомври 2012 г.),
Регламент за изпълнение (ЕС) № 908/2014
на Комисията и Указанията на Европейската
комисия агенцията извършва препотвърждаване на проверки на място, извършени от
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Разплащателната агенция, съгласно изискванията, свързани със законосъобразността и
редовността на съответните трансакции, на
равнище окончателни бенефициери.
(4) Дейността по ал. 3 се извършва в съответствие с Указанията на Европейската
комисия от агенцията самостоятелно или чрез
възлагане по реда на Закона за обществените
поръчки на външни изпълнители.
Чл. 6. (1) Агенцията извършва сертификационен одит на Разплащателната агенция за
управлението на ЕФГЗ и ЕЗФРСР, включващ
проверка за:
1. изпълнение на критериите за акредитация;
2. установяване доколко процедурите на Разплащателната агенция дават разумни гаранции,
че разходите, начислени по сметка на ЕФГЗ и
ЕЗФРСР, са извършени при спазване на правото на Европейския съюз и че препоръките
за подобряване са формулирани и приложени;
3. съответствието на годишните счетоводни отчети, посочени в чл. 29 от Регламент за
изпълнение (ЕС) № 908/2014, с водените от
Разплащателната агенция счетоводни книги
и документи;
4. верността, изчерпателността и точността
на отчетите за разходи и интервенционни операции, и отразява операциите, финансирани
за сметка на ЕФГЗ и ЕЗФРСР;
5. защитата на финансовите интереси на
Европейския съюз по отношение на направени авансови плащания, получени гаранции,
интервенционни резерви, както и сумите за
получаване.
(2) При осъществяване на функциите си
агенцията е оперативно независима както от
Разплащателната агенция, така и от органа,
който е акредитирал тази разплащателна агенция. Агенцията се ръководи от принципите за
осигуряване на ефективност и ефикасност на
контрола при извършване на проверките си в
подходящ срок, като взема предвид естеството
и времето на извършване на трансакциите за
съответната финансова година.
Чл. 7. (1) А генцията ежегодно изготвя
и представя на Европейската комисия становище, изготвено съгласно международно
приетите одитни стандарти, относно:
1. изчерпателността, точността и достоверността на годишния финансов отчет на
Разплащателната агенция;
2. доброто функциониране на системата на
Разплащателната агенция за вътрешен контрол;
3. законосъобразността и редовността на
разходите, за чието възстановяване е отправено искане от Разплащателната агенция до
Комисията;
4. дали прегледът поставя под съмнение
твърденията от декларацията за управлението
съгласно чл. 3 от Регламент за изпълнение
(ЕС) № 908/2014.

ВЕСТНИК
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(2) Становището по ал. 1 се изготвя съгласно
принципите и методите на одита по чл. 6 и 7
от Регламент за изпълнение (ЕС) № 908/2014.
Чл. 8. Агенцията изготвя доклад със своите констатации за одитирания период при
спазване изискванията на чл. 5 от Регламент
за изпълнение (ЕС) № 908/2014.
Чл. 9. Агенцията предоставя на Компетентния орган за акредитацията на Разплащателната агенция и на заместник министър-председателя, отговарящ за европейските фондове
и икономическата политика, становището по
чл. 7 и доклада по чл. 8 най-късно до 30 януари
на годината, следваща края на финансовата
година, за които се отнасят.
Чл. 10. Агенцията изработва и допълнителни доклади след искане и указания на
Европейската комисия, съответно на Компетентния орган.
Чл. 11. (1) Агенцията е структурирана в
обща и специализирана администрация.
(2) Общата численост на персона ла в
административните звена на агенцията е 22
щатни бройки.
(3) Разпределението на общата численост
по ал. 2 е посочено в приложението.
(4) Общата и специализираната администрация са организирани в дирекции.
(5) Към дирекциите изпълнителният директор може да създава отдели.
Раздел II
Изпълнителен директор
Чл. 12. (1) Агенцията се ръководи и представлява от изпълнителен директор.
(2) За изпълнителен директор може да бъде
назначено лице с висше образование, с образователно-квалификационна степен „магистър“, с
трудов стаж не по-малко от 7 години, придобит
след завършване на висшето образование.
(3) Изпълнителният директор се назначава
с договор, който се сключва, изменя и прекратява от министъра на земеделието и храните
съгласувано с министър-председателя.
Чл. 13. (1) Изпълнителният директор:
1. представлява агенцията в страната и в
чужбина;
2. ръководи, координира и контролира
изпълнението на функциите и задачите на
агенцията, както и връзките є с други институции, органи и организации;
3. утвърждава стратегически и годишни
цели за дейността на агенцията и осъществява
контрол по тяхното изпълнение;
4. сключва договори, свързани с осъществяването на дейността на агенцията;
5. осъществява взаимодействие с институции, органи и организации във връзка с
одитната дейност;
6. утвърждава становището по чл. 7 и док
лада по чл. 8;
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7. предоставя на Компетентния орган за
акредитацията на Разплащателната агенция
и на заместник министър-председателя, отговарящ за европейските фондове и икономическата политика, становището по чл. 7
и доклада по чл. 8 най-късно до 30 януари
на годината, следваща края на финансовата
година, за които се отнасят;
8. предоставя на Европейската сметна
палата, на Европейската комисия и на други
органи на Европейския съюз информация,
поискана във връзка с одитната дейност,
и оказва съдействие при осъществяване на
дейността им в страната;
9. осъществява комуникация, координация
и сътрудничество със структурите на Европейския съюз, Европейската сметна палата
и с други институции, органи и организации
в областта на одита на средства по ЕФГЗ и
ЕЗФРСР и Програмата за развитие на селските райони;
10. утвърждава годишен план за обучение
на одиторския екип;
11. поддържа връзки с Европейската комисия по въпросите на методологията, качеството
на одитната дейност, указанията и насоките
за одит за сертифициране;
12. утвърждава наръчник за одит на средствата от ЕФГЗ и ЕЗФРСР;
13. утвърждава структурата на административните звена и длъжностното разписание
на агенцията;
14. утвърждава вътрешните актове, процедурите и политиките за работа в агенцията;
15. назначава държавните служители в
агенцията, изменя и прекратява служебните
правоотношения с тях;
16. сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи по трудово
правоотношение в агенцията;
17. разрешава отпуските и командирова
служителите на агенцията;
18. създава съвети като консултативни
звена за решаване на проблеми от неговата
компетентност;
19. създава работни групи за изпълнение
на конкретни задачи;
20. осъществява и други функции, възложени му със закон или с друг нормативен акт.
(2) Изпълнителният директор може да
сключва договори за сметка на агенцията с
външни експерти по въпроси, които изискват
специални знания и опит.
(3) Функциите на изпълнителния директор
в негово отсъствие се изпълняват от определен
със заповед за всеки конкретен случай висш
държавен служител на агенцията.
Раздел III
Главен секретар
Чл. 14. (1) Административното ръководство
на агенцията се осъществява от главен секретар.
(2) Главният секретар:

ВЕСТНИК
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1. ръководи, координира и контролира
функционирането и дейност та на общата
администрация в агенцията;
2. представлява агенцията в слу чаите,
когато изрично е упълномощен от изпълнителния директор;
3. създава условия за нормална и ефективна
работа на звената в агенцията;
4. координира и контролира финансовостопанската дейност на агенцията;
5. контролира дейността по стопанисването
и управлението на държавната собственост,
предоставена на агенцията;
6. контролира и отговаря за работата с
документите и за тяхното съхраняване;
7. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в агенцията;
8. осъществява и други дейности, възложени
му от изпълнителния директор.
Раздел IV
Обща администрация
Чл. 15. (1) Общата а дминист раци я на
агенцията е организирана в дирекция „Финансово-стопанска и административно-правна
дейност“.
(2) Общата администрация:
1. подпомага осъществяването на правомощията на изпълнителния директор като
ръководител на агенцията, създава условия за
осъществяване на дейността на специализираната администрация и извършва техническите
дейности по административното обслужване;
2. оказва методическо съдействие на изпълнителния директор и на специализираната
администрация по изпълнението на одитните
ангажименти.
Чл. 16. Дирекция „Финансово-стопанска и
административно-правна дейност“:
1. съставя проектобюджета на агенцията
за съответната година;
2. организира и осъществява финансовосчетоводната дейност, осигурява изпълнението
на бюджета и следи за законосъобразното и
целесъобразното разходване на паричните
средства и ползване на активите на агенцията;
3. подпомага изпълнителния директор в
управлението на финансовите ресурси на
агенцията;
4. организира и осъществява материално-техническото обслужване на агенцията,
ремонта и поддръжката на материалната база;
5. оси г у ря ва п ра внонормат и вно т о об служване в областта на административното
управление на агенцията;
6. осъществява процесуалното представителство на агенцията пред съдебните институции и други юрисдикции, пред които
агенцията е страна;
7. дава консултации и изготвя становища
по правните въпроси на одитната дейност;
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8. участва в разработването на проекти на
нормативни и вътрешни актове, касаещи одитната дейност на агенцията, и дава становища
по проекти на нормативни актове, получени
от други държавни органи за съгласуване;
9. подпомага дирекцията от специализираната администрация при разработване на
проекти на вътрешни актове, методически
указания, свързани с дейността на агенцията, и разясняване прилагането на правила,
регламенти и наръчници;
10. анализира прилагането на наръчника
и други вътрешни актове, приети от агенцията, и оценява действието им с цел тяхното
актуализиране;
11. подготвя и организира провеждането
на процедури за възлагане на обществени
поръчки за нуждите на агенцията;
12. изготвя документите, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на
трудовите и служебните правоотношени я
на служителите, както и на другите актове
по Кодекса на труда и Закона за държавния
служител;
13. изготвя длъж ностното разписание,
поименното разписание на длъжностите и
работните заплати и проектите на длъжностни
характеристики на служителите в агенцията;
14. осъществява дейности, свързани с обучението, квалификацията и преквалификацията
на служителите в агенцията;
15. организира внедряването на нови информационни и комуникационни технологии
в агенцията и извършва поддръжка на компютърната техника и програмно осигуряване;
16. осиг у рява вза и модейс т виет о с а втоматизираните информационни системи,
функциониращи в други държавни органи и
институции;
17. осъществява протоколната дейност и
връзките с обществеността и с медиите;
18. организира и осъществява деловодната
и архивната дейност в агенцията;
19. организира осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на служителите в агенцията.
Раздел V
Специализирана администрация
Чл. 17. (1) Специализираната администрация на агенцията е организирана в дирекция
„Сертификационен одит на Разплащателна
агенция по ЕФГЗ и ЕЗФРСР“.
(2) Дирекцията по ал. 1:
1. извършва сертификационен одит на Разплащателната агенция по отношение на ЕФГЗ
и ЕЗФРСР в съответствие с приложимите
регламенти и Указанията на Европейската
комисия, който включва:
а) спазване критериите за акредитация;
б) установяване доколко процедурите на
Разплащателната агенция дават разумни гаранции, че разходите, начислени по сметка

ВЕСТНИК

БРОЙ 32

на ЕФГЗ и ЕЗФРСР, са извършени при спазване на правото на Европейския съюз и че
препоръките за подобряване са формулирани
и приложени;
в) съответствието на годишните счетоводни отчети, посочени в чл. 29 от Регламент за
изпълнение (ЕС) № 908/2014, с водените от
Разплащателната агенция счетоводни книги
и документи;
г) верността, изчерпателността и точността
на отчетите за разходи и интервенционни
операции и отразяват операциите, начислени
по сметка на ЕФГЗ;
д) защитата на финансовите интереси на
Европейския съюз по отношение на направени авансови плащания, получени гаранции,
интервенционни резерви, както и сумите за
получаване;
2. извършва повторни проверки на място за
потвърждаване на законността и редовността
на съответните трансакции на равнище окончателни бенефициери по ЕФГЗ и ЕЗФРСР
в обхвата на Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) и ЕФГЗ и
ЕЗФРСР извън обхвата на ИСАК;
3. изготвя междинни констатации и препоръки;
4. извършва контрол по проверките на
място;
5. извършва ключови дейности на одит,
произтичащи от оценката на риска за:
а) степента на изпълнението на препоръките
от годишния доклад на агенцията;
б) предприети адекватни мерки по актуализиране на правилниците предвид измененията
в приложимото българското законодателство
и правото на Европейския съюз, както и
препоръките от външни одиторски проверки,
спазвайки критериите за акредитация;
в) изпълняване на ефективно разписаните
контроли;
г) наличие на изграден механизъм за идентифициране на риска и оценяване на неговото
въздействие върху оторизация на плащането,
разплащане и осчетоводяване;
д) процед у рите и възмож ност та да се
декларира в разумно надеждна степен, че
разходите, отнесени по сметка на ЕФГЗ и
ЕЗФРСР, са извършени при спазване на правото на Европейския съюз;
е) съществена степен на съответствие на
годишните счетоводни отчети, посочени в
чл. 29 от Регламент (ЕО) № 908/2014, с водените от Разплащателната агенция счетоводни
книги и записи;
ж) защитата на финансовите интереси на
Европейския съюз по отношение на направени авансови плащания, получени гаранции,
интервенционни резерви, както и сумите за
получаване;
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з) наличие на ефективни системи за вътрешен контрол, гаранции за съответствие
на дейността на Разплащателната агенция с
изискванията на българското законодателство
и правото на Европейския съюз;
6. извършва проверки на системите за
контрол на Разплащателната агенция за:
а) процедури по договаряне на помощта;
б) процедури за разрешаване на плащане,
които включват административни проверки
и проверки на място;
в) процедури за извършване на плащане – включващи проверки за потвърждаване,
че единствено одобрени заявления са предмет
на плащане, както и че плащането е извършено правилно;
г) счетоводни процед у ри – вк лючващи
контрол на записаните в главната счетоводна
книга операции;
д) п р оцед у ри з а у п ра в лен ие н а д ъ лга – включващи проверки за признаването
на всички дължими суми, както и вписването
в главната счетоводна книга на длъжника на
всички такива задължения, както и събирането
на възстановявания за нередности, налози и
други вземания;
е) процеду ри за авансови плащани я и
гаранции – включващи проверки за гарантиране, че те са надлежно разрешени, че
са ясно разграничими в документите, като
техният статус се наблюдава редовно, както
и че гаранциите са валидни и в сила, докато
свързаните с тях авансови плащания бъдат
възстановени;
7. докладва за изпълнението на план или
планове за действие, за въведените механизми
за мониторинг и за осъществения напредък по
оставащите за изпълнение действия, в случай че
Разплащателната агенция е разработила план
или планове за действие, посочени в годишния
доклад за дейността, свързан с декларацията за
достоверност на Главна дирекция „Земеделие
и развитие на селските райони“ при Европейската комисия, с цел да бъдат отстранени
сериозни слабости в системата за вътрешен
контрол на Разплащателната агенция, констатирани чрез одити от страна на Европейския
съюз или Европейската сметна палата;
8. изготвя одитна стратегия и одитна програма съгласно Указанията на Европейската
комисия;
9. проверява дейността на Разплащателната агенция за съответствие с критериите
за акредитация, посочени в Приложение I на
Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014;
10. извършва съществени проверки на оперативни и неоперативни трансакции:
а) проверява извадка от трансакции по
отношение на ЕФГЗ в обхвата на ИСАК и
извън обхвата на ИСАК;
б) проверява извадка от трансакции по
отношение на ЕЗФРСР в обхвата на ИСАК
и извън обхвата на ИСАК;
в) констатира грешки;
г) извършва оценка на грешките;
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д) дава препоръки;
11. за равняване на месечните, тримесечните и годишните декларации по ЕФГЗ и
ЕЗФРСР:
а) извършва проверка;
б) констатира грешки;
в) извършва оценка на грешките;
г) дава препоръка;
12. извършва преглед за спазване на финансовите тавани и финансовите планове;
13. преглежда Декларацията за управление и изготвя и издава одитно становище
относно нея;
14. изготвя доклад съгласно Указанията на
Европейската комисия;
15. изпълнява допълнителни одитни ангажименти, възложени от Компетентния орган.
(3) Сл у ж ителите от специа лизираната
администрация следва да отговарят на изискванията на чл. 45 от Закона за вътрешния
одит в публичния сектор.
Г л а в а

т р е т а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В АГЕНЦИЯТА
Чл. 18. Директорите на дирекции ръководят, организират и носят отговорност за
дейността и за изпълнението на задачите на
съответната дирекция съгласно определените
с правилника функции.
Чл. 19. Освен определените с правилника
функции дирекциите изпълняват и други задачи, възложени им от изпълнителния директор
на агенцията в кръга на дейността є.
Чл. 20. Държавните служители и лицата,
работещи по трудово правоотношение в агенцията, изпълняват възложените им задачи
и отговарят пред прекия си ръководител за
изпълнението на работата съобразно длъжностните си характеристики.
Чл. 21. (1) Документите, изпратени до
агенцията от държавни органи, от юридически или физически лица, се завеждат във
входящ регистър, като се отбелязва датата на
получаването им.
(2) При завеждането на документите се
извършва проверка за наличието на всички
материали, посочени в тях, и се образува
преписка.
Чл. 22. (1) Служебните преписки се разпределят от изпълнителния директор с резолюция
до съответните ръководители на административни звена. Резолюцията съдържа указания,
срок за изпълнение, дата и подпис.
(2) Ръководителите на административни
звена възлагат с резолюция изработването
на служебните преписки на един или повече
служители, като конкретизират задачите.
Чл. 23. Изходящите от агенцията документи
се съставят в два екземпляра и се завеждат в
изходящ регистър. Вторият екземпляр съдържа
инициалите и подписа на служителя, който
е изготвил документа, и на ръководителя на
съответното административно звено, като се
посочва датата.
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Чл. 24. (1) Работното време на служителите
при 5-дневна работна седмица е 8 часа дневно
и 40 часа седмично.
(2) Работното време на служителите в
агенцията е с променливи граници от 7,30 до
18,30 ч. със задължително присъствие в периода от 10,00 до 16,00 ч. и с обедна почивка 30
минути между 12,00 и 13,30 ч. Извън времето
на задължителното присъствие служителите
могат да отработват дневното работно време
през определени дни в следващия или в друг
ден от същата работна седмица.
(3) Работното време на одиторите при изпълнение на одитни ангажименти съвпада с
работното време на одитираната структура/
организация.
(4) Работното време по ал. 2 се отчита чрез
електронна система за контрол на достъпа в
сградата на агенцията или по друг подходящ
начин. Изпълнителният директор определя със
заповед организацията на работа и контрола
по спазване на установеното работно време.
Чл. 25. (1) Предложени ята и сигна лите – писмени или устни – могат да се подават
в агенцията лично или чрез упълномощен
представител.
(2) Не се образува производство по анонимни предложения и сигнали, както и по
сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.
(3) За анонимни предложения и сигнали
се считат тези, в които за подателя не са
посочени:
1. имената по документ за самоличност и
адресът – за българските граждани;
2. имената по документ за самоличност,
личният номер и адресът – за чужденци;
3. фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани и на
български език, седалището и последният
посочен в съответния регистър адрес на управление и електронният му адрес.
(4) Анонимни са и предложения и сигнали,
които въпреки че съдържат реквизитите по
ал. 3, т. 1, 2 и 3, не са подписани от автора/
подателя или от негов упълномощен представител.
(5) За сигнали, отнасящи се до нарушения,
извършени преди повече от две години, се
считат тези, които засягат факти и събития,
случили се преди повече от две календарни
години преди подаването или заявяването на
сигнала, установено чрез датата на подаването
или заявяването в деловодството на агенцията.
(6) За постъпилите сигнали за злоупотреби с власт и корупция, лошо управление на
държавно имущество или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия
или бездействия на служители на агенцията,
с които се засягат държавни или обществени
интереси, права или законни интереси на
други лица, изпълнителният директор със
заповед определя комисия, която да разгледа
конкретния сигнал.
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Приложение
към чл. 11, ал. 3
Численост на персонала в администрацията
на Изпълнителна агенция „Сертификационен
одит на средствата от европейските земедел
ски фондове“ – 22 щатни бройки
Изпълнителен директор
Главен секретар
Обща администрация
в т.ч.:
дирекция „Финансово-стопанска и
административно-правна дейност“
Специализирана администрация
в т.ч.:
дирекция „Сертификационен одит
на Разплащателна агенция по ЕФГЗ
и ЕЗФРСР“
2999

1
1
5
5
15
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90
ОТ 19 АПРИЛ 2016 Г.

за приемане на Наредба за съществените
изисквания и оценяване съответствието на
радиосъоръженията
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръженията.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменят се:
1. Наредбата за съществените изисквания
и оценяване съответствието на радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства,
приета с Постановление № 175 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 79 от
2002 г.; изм. и доп., бр. 115 от 2002 г., бр. 13
от 2003 г., бр. 96 от 2005 г., бр. 24, 40 и 61 от
2006 г. и бр. 50 от 2014 г.).
2. Постановление № 175 на Министерския
съвет от 2002 г. за приемане на Наредба за
съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръжения и крайни
далекосъобщителни устройства (ДВ, бр. 79
от 2002 г.).
§ 2. В Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието за
електромагнитна съвместимост, приета с
Постановление № 47 на Министерския съвет
от 2016 г. (ДВ, бр. 23 от 2016 г.), в чл. 2, ал. 1
т. 1 се изменя така:
„1. съоръженията, попадащи в обхвата
на наредбата по чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите, която
въвежда разпоредби на Директива 2014/53/
ЕС на Европейския парламент и на Съвета
от 16 април 2014 г. за хармонизирането на
законодателствата на държавите членки във
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връзка с предоставянето на пазара на радиосъоръжения и за отмяна на Директива 1999/5/
ЕО (ОВ, L 153/62 от 22 май 2014 г.);“.
§ 3. В Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на
електрически съоръжения, предназначени за
използване в определени граници на напрежението, приета с Постановление № 47 на
Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 23 от
2016 г.), в чл. 2 т. 10 се изменя така:
„10. радиосъоръженията, за които се прилага наредбата по чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите, която
въвежда разпоредби на Директива 2014/53/
ЕС на Европейския парламент и на Съвета
от 16 април 2014 г. за хармонизирането на
законодателствата на държавите членки във
връзка с предоставянето на пазара на радиосъоръжения и за отмяна на Директива 1999/5/
ЕО (ОВ, L 153/62 от 22 май 2014 г.).“
§ 4. Постановлението влиза в сила от
13 юни 2016 г. с изключение на разпоредбите на глава пета и § 6 и 8 от преходните и
заключителните разпоредби на наредбата по
член единствен, които влизат в сила от деня
на обнародване на постановлението в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

НАРЕДБА

за съществените изисквания и оценяване
съответствието на радиосъоръженията
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се определят:
1. съществените изисквания към радиосъо
ръженията;
2. процедурите за оценяване на съответствието и начините за удостоверяване на
съответствието със съществените изисквания;
3. задълженията на икономическите оператори;
4. редът за издаване на разрешения за
извършване на оценяване на съответствието
и задълженията на нотифицираните органи.
Чл. 2. (1) Наредбата се прилага за радиосъоръженията, като се вземат предвид
актовете за изпълнение, когато такива са
приети от Европейската комисия на основание чл. 2, параграф 2 от Директива 2014/53/
ЕС на Европейския парламент и на Съвета
от 16 април 2014 г. за хармонизирането на
законодателствата на държавите членки във
връзка с предоставянето на пазара на радиосъоръжения и за отмяна на Директива
1999/5/ЕО (ОВ, L 153/62 от 22 май 2014 г.),
наричана по-нататък „Директива 2014/53/ЕС“,
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с които се определя дали дадени категории
електрически или електронни продукти са
радиосъоръжения.
(2) Когато държавите членки са нотифицирали радиоинтерфейси, които регулират,
еквивалентност та меж ду нотифицираните
радиоинтерфейси се установява и класовете
радиосъоръжения се определят с актове за
изпълнение, приети от Европейската комисия
на основание чл. 8, параграф 2 от Директива
2014/53/ЕС.
Чл. 3. (1) Наредбата не се прилага за:
1. радиосъоръжения, които се използват от
радиолюбители по смисъла на чл. 1, определение 56 от Радиорегламента на Международния съюз по далекосъобщения (ITU), освен
ако радиосъоръженията не се предоставят
на пазара;
2. морско оборудване, за което се прилага Наредба № 54 от 2004 г. за техническите
изисквания и оценяване съответствието на
оборудването на морските кораби (обн., ДВ,
бр. 76 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 39 и 44 от
2009 г., бр. 32 от 2010 г., бр. 94 от 2011 г., бр. 84
от 2012 г., бр. 104 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г.
и бр. 77 от 2015 г.);
3. въздухоплавателни средства, части и прибори, попадащи в обхвата на чл. 3 от Регламент
(ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент
и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно
общи правила в областта на гражданското
въздухоплаване, за създаване на Европейска
агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета,
Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива
2004/36/ЕО (ОВ, L 79/1 от 19 март 2008 г.);
4. комплекти за изпитване, изработени по
поръчка и предназначени за професионалисти,
които се използват единствено в местата за
извършване на научноизследователска и развойна дейност и за такива цели;
5. радиосъоръжения, които се използват
изключително за дейности, свързани с отбраната, националната сигурност, включително
икономическото благосъстояние на държавата
в случаите на дейности, отнасящи се до държавната сигурност, и дейностите на държавата
в областта на наказателното право.
(2) За целите на ал. 1, т. 1 не се считат за
предоставени на пазара:
1. комплекти с радиокомпоненти за сглобяване и ползване от радиолюбители;
2. радиосъоръжения, изменени от радиолюбители и използвани за радиолюбителска
дейност;
3. съоръжения, създадени от отделни радио
любители, които служат за експериментални
или научни цели в рамките на любителска
радиослужба.
Чл. 4. (1) Радиосъоръженията се предоставят на пазара само когато съответстват на
изискванията на наредбата.

С Т Р.

46

ДЪРЖАВЕН

(2) Предоставянето на пазара на радио
съоръженията, които са в съответствие с
наредбата, не се забранява, ограничава или
възпрепятства поради причини, свързани с
изискванията на наредбата.
Чл. 5. Радиосъоръжени ята се пускат в
действие и се използват на територията на
Република България само когато, при правилно монтиране, поддържане и използване по
предназначение, съответстват на изискванията
на наредбата и когато е приложимо, на допълнителни изисквания, определени съгласно
Закона за електронните съобщения.
Чл. 6. Радиосъоръжения, които не съответстват на наредбата, могат да се представят
на търговски панаири, изложения и други
подобни мероприятия, при условие че на вид
но място е поставен знак, указващ, че те не
могат да се предоставят на пазара и/или да се
пускат в действие, докато не бъдат приведени
в съответствие. Демонстрирането на такива
радиосъоръжения може да се извършва, при
условие че са взети необходимите мерки за
избягване на вредни радиосмущения, на смущаващи електромагнитни въздействия и на
риск за здравето или безопасността на хората
или на домашните животни, или за вещите.
Чл. 7. Радиосъоръженията трябва да отговарят на съществените изисквания, определени
в глава втора.
Ч л. 8. (1) Когат о е п ри лож и мо, върх у
опаковката на всяко радиосъоръжение се
предоставя информация, която позволява
идентифицирането на държавите членки или
на географския район в рамките на дадена държава членка, където съществуват ограничения
за пускането му в действие или изисквания,
свързани с разрешаване на използването му.
(2) Когато Европейската комисия е приела
акт за изпълнение на основание чл. 10, параграф 10 от Директива 2014/53/ЕС, информацията по ал. 1 се представя в съответствие с
изискванията, определени в него.
Чл. 9. (1) Всяко радиосъоръжение се придружава от инструкции и информация за
безопасност. Когато радиосъоръжението се
предоставя на пазара на територи ята на
Република България, тези инструкции и информация за безопасност се предоставят на
български език.
(2) Инструкциите по ал. 1 включват информацията, необходима за използване на радиосъоръжението по предназначение, и когато е
приложимо, описание на принадлежностите и
компонентите, включително софтуера, които
позволяват на радиосъоръжението да работи
по предназначение.
(3) Когато радиосъоръжението е проектирано да излъчва радиовълни, в инструкциите
по ал. 1 се включва и следната информация:
1. радиочестотната лента или ленти, в която или в които работи радиосъоръжението;
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2. максималната мощност, излъчвана в
радиочестотната лента или ленти, в която или
в които работи радиосъоръжението.
(4) Когато е приложимо, в инструкциите
по ал. 1 се включва и информацията по чл. 8.
Г л а в а

в т о р а

СЪЩЕСТВЕНИ ИЗИСКВАНИЯ
Чл. 10. Радиосъоръженията се конструират
така, че да се гарантира:
1. опазването на здравето и безопасността
на хората и на домашните животни и защита
на вещите, включително основни елементи на
целите, свързани с безопасността на електрическите съоръжения, определени в Наредбата
за съществените изисквания и оценяване на
съответствието на електрически съоръжения,
предназначени за използване в определени
граници на напрежението, приета с Постановление № 47 на Министерския съвет от 2016 г.
(ДВ, бр. 23 от 2016 г.), но без да се прилага
ограничение за напрежението;
2. съответно ниво на електромагнитна съвместимост съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието
за електромагнитна съвместимост, приета с
Постановление № 47 на Министерския съвет
от 2016 г. (ДВ, бр. 23 от 2016 г.).
Чл. 11. Радиосъоръженията се конструират
по такъв начин, че да използват ефективно
радиочестотния спектър и същевременно да
подпомагат неговото ефикасно използване, за
да се избегнат вредни радиосмущения.
Чл. 12. (1) Радиосъоръженията от определени категории или класове се конструират
по такъв начин, че:
1. да са съвместими с принадлежности,
по-специално с общи зарядни устройства;
2. да могат да си взаимодействат чрез
мрежи с други радиосъоръжения;
3. да могат да се свързват към интерфейси
от подходящ тип в целия Европейски съюз;
4. да не нанасят вреди на мрежата или
на нейното функциониране, да не използват
неправилно ресурсите на мрежата, като неприемливо влошават качеството на услугата;
5. да имат вградена защита за осигуряване
опазването на личните данни и неприкосновеността на личния живот на ползвателя и
абоната;
6. да притежават определени характеристики за осигуряване на защита от измами;
7. да притежават определени характеристики за осигуряване на достъп до службите
за спешно реагиране;
8. да притежават определени характеристики за улесняване на използването им от
хора с увреждания;
9. да притежават определени характеристики за осигуряване на зареждането им със
софт уер само при доказано съответствие
на комбинацията от радиосъоръжението и
софтуера.
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(2) Категориите или класовете радиосъоръжения и изискванията по ал. 1, които се
прилагат за тях, са определени със:
1. Решение 2000/637/ЕО на Комисията от
22 септември 2000 г. относно прилагането на
чл. 3, параграф 3, буква „д“ на Директива
1999/5/ЕО по отношение на радиооборудването, обхванато от Регионалното споразумение относно радиотелефонната услуга
по вътрешни водни пътища (ОВ, L 269/50 от
21 октомври 2000 г.);
2. Решение 2001/148/ЕО на Комисията от
21 февруари 2001 г. относно прилагането на
чл. 3, параграф 3, буква „д“ от Директива
1999/5/ЕО за лавинните радиофарове (ОВ,
L 55/65 от 24 февруари 2001 г.);
3. Решение 2005/53/ЕО на Комисията от
25 януари 2005 г. относно прилагането на
член 3, параграф 3, буква „д“ от Директива
1999/5/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета по отношение на радиооборудването,
предназначено за внедряване в Системата за
автоматична идентификация (AIS) (ОВ, L 22/14
от 26 януари 2005 г.);
4. Решение 2005/631/ЕО на Комисията от
29 август 2005 г. относно съществените изисквания, посочени в Директива 1999/5/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета за осигуряване на достъп на службите за действия при
извънредни ситуации до локаторните маяци
на системата Cospas-Sarsat (ОВ, L 225/28 от
31 август 2005 г.);
5. Решение 2013/638/ЕС на Комисията от
12 август 2013 г. относно основните изисквания за радионавигационно оборудване, предназначено за употреба на борда на кораби,
които не са предмет на Конвенция SOLAS,
и за тяхното участие в Световната морска
система за бедствие и безопасност (GMDSS)
(ОВ, L 296/22 от 7 ноември 2013 г.).
Г л а в а

т р е т а

СЪОТВЕТСТВИЕ Н А РА ДИОСЪОРЪЖЕНИЯТА
Чл. 13. Радиосъоръженията, които съответстват на хармонизиран ите стандарти, или
части от тях, данните за които са публикувани
в „Официален вестник“ на Европейския съюз,
се счита, че съответстват на съществените
изисквания, определени в глава втора, обхванати от тези стандарти или от части от тях.
Чл. 14. (1) Съответствието на радиосъоръженията със съществените изисквания, определени в чл. 10, се оценява по една от следните
процедури за оценяване на съответствието:
1. „Модул А: Вътрешен производствен контрол“ съгласно раздел I от приложение № 1;
2. „Модул B: ЕС изследване на типа“ съгласно раздел II от приложение № 1, последван
от „Модул C: Съответствие с типа въз основа
на вътрешен производствен контрол“ съгласно
раздел III от приложение № 1;
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3. „Модул Н: Съответствие въз основа на
пълно осигуряване на качеството“ съгласно
раздел IV от приложение № 1.
(2) Когато са приложени хармонизираните
стандарти по чл. 13, съответствието на радио
съоръженията със съществените изисквания,
определени в чл. 11 и 12, се оценява по една
от следните процедури за оценяване на съответствието:
1. „Модул А: Вътрешен производствен контрол“ съгласно раздел I от приложение № 1;
2. „Модул B: ЕС изследване на типа“ съгласно раздел II от приложение № 1, последван
от „Модул C: Съответствие с типа въз основа
на вътрешен производствен контрол“ съгласно
раздел III от приложение № 1;
3. „Модул Н: Съответствие въз основа на
пълно осигуряване на качеството“ съгласно
раздел IV от приложение № 1.
(3) Когато хармонизираните стандарти по
чл. 13 не са приложени или са приложени само
частично или когато такива хармонизирани
стандарти не съществуват, съответствието на
радиосъоръженията със съществените изисквания, определени в чл. 11 и 12, се оценява
по една от следните процедури за оценяване
на съответствието:
1. „Модул B: ЕС изследване на типа“ съгласно раздел II от приложение № 1, последван
от „Модул C: Съответствие с типа въз основа
на вътрешен производствен контрол“ съгласно
раздел III от приложение № 1;
2. „Модул Н: Съответствие въз основа на
пълно осигуряване на качеството“ съгласно
раздел IV от приложение № 1.
(4) При оценяването на съответствието се
вземат предвид всички предвидими работни
условия. При оценяване на съответствието
със съществените изисквания по чл. 10, т. 1
се вземат предвид и разумно предвидимите
работни условия.
(5) Когато радиосъоръжението може да
се представя в различни конфигурации, при
оценяване на съответствието му трябва да се
установи дали то отговаря на съществените
изисквания по глава втора, при всички възможни конфигурации.
Чл. 15. (1) Тех ническата док у ментаци я
трябва да съдържа всички необходими данни
или подробности относно средствата, използвани от производителя за осигуряване на
съответствието на радиосъоръжението със
съществените изисквания, определени в глава втора. Техническата документация съдържа
елементите, определени в приложение № 2.
(2) Техническата документация се изготвя,
преди радиосъоръжението да бъде пуснато на
пазара и се актуализира редовно.
Чл. 16. Техническата док у ментаци я по
чл. 15 и кореспонденцията, свързана с процедурите за оценяване на съответствието по
чл. 14, изпълнявани с участието на органи,
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нотифицирани по реда на наредбата, се изготвя
на български език или на език, приемлив за
нотифицирания орган.
Чл. 17. (1) За радиосъоръженията, чието
съответствие е било оценено съгласно приложимата процедура за оценяване на съответствието по чл. 14, се съставя ЕС декларация
за съответствие.
(2) ЕС декларацията за съответствие потвърждава, че е доказано изпълнението на
с ъщес т вен и т е изиск ва н и я, оп ределен и в
глава втора.
(3) ЕС декларацията за съответствие се
съставя по образеца, определен в приложение
№ 3, и се актуализира редовно.
(4) ЕС декларацията за съответствие се
превежда на езика, определен от съответната
държава членка, на чиято територия радио
съоръжението се пуска или предоставя на
пазара. Когато радиосъоръжението се пуска
или предоставя на пазара на територията на
Република България и ЕС декларацията за
съответствие не е съставена на български
език, тя се превежда на български език.
(5) Когато приложимите към радиосъоръжението актове на законодателството на Европейския съюз за хармонизация, които изискват
ЕС декларация за съответствие, са повече от
един, се съставя само една ЕС декларация за
съответствие, в която се посочват съответните актове и данните за публикуването им в
„Официален вестник“ на Европейския съюз.
(6) Изискването по ал. 5 може да се изпълни чрез съставяне на досие от отделните ЕС
декларации за съответствие, които се изискват
от всички приложими за радиосъоръжението
актове на законодателството на Европейския
съюз за хармонизация.
(7) Всяко радиосъоръжение се придружава
от ЕС декларацията за съответствие или от
опростена ЕС декларация за съответствие, в
която е посочен интернет адресът, на който е
достъпен пълният текст на ЕС декларацията
за съответствие при спазване на изискванията по ал. 4.
(8) Опростената ЕС декларация за съответствие съдържа елементите, определени в
приложение № 4, и се актуализира редовно.
Изискванията по ал. 4 се прилагат и за опростената ЕС декларация за съответствие.
Чл. 18. Като съставя ЕС декларация за
съответствие, производителят поема отговорността за съответствието на радиосъоръжението с изискванията на наредбата.
Чл. 19. (1) Съответствието на дадено радиосъоръжение с изискванията на наредбата
се удостоверява с нанесена маркировка „CE“.
(2) За марк ировката „СЕ“ се прилагат
основните принципи, установени в чл. 30 от
Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския
парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за
определяне на изискванията за акредитация
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и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на
Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ, L 218/30 от
13 август 2008 г.).
(3) Поради естеството на радиосъоръженията височината на маркировката „СЕ“, нанесена
върху дадено радиосъоръжение, може да е
по-ниска от 5 mm, при условие че остава
видима и четлива.
(4) Маркировката „CE“ се нанася, преди
радиосъоръжението да бъде пуснато на пазара.
(5) Маркировката „СЕ“ се нанася върху
самото радиосъоръжение или върху неговата
табела с данни така, че да бъде видима, четлива
и незаличима, освен ако това не е възможно
или не е гарантирано поради естеството на
радиосъоръжението. Маркировката „CE“ се
нанася и върху опаковката така, че да е видима и четлива.
(6) Когато е приложена процедурата за оценяване на съответствието съгласно раздел IV
от приложение № 1, след маркировката „CE“
се нанася идентификационният номер на
нотифицирания орган. Идентификационният
номер на нотифицирания орган има същата
височина като маркировката „СЕ“ и се нанася
от самия орган или по негови указания – от
производителя или от неговия упълномощен
представител.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ
ОПЕРАТОРИ
Раздел I
Общи разпоредби
Чл. 20. Когато вносител или дистрибутор
пуска на пазара радиосъоръжение със своето име или търговска марка или променя
радиосъоръжение, което вече е пуснато на
пазара, по такъв начин, че съответствието
с изискванията на наредбата може да бъде
засегнато, той се счита за производител и
изпълнява задълженията на производителя.
Чл. 21. (1) Всеки икономически оператор
поддържа регистър, който съдържа информация за всеки икономически оператор, който
му е доставил дадено радиосъоръжение, и за
всеки икономически оператор, на когото е
доставил дадено радиосъоръжение.
(2) Информацията по ал. 1 и документите,
които доказват осъществената доставка, се
съхраняват за период 10 години след датата
на доставката и при поискване се предоставят
на органите за надзор на пазара.
Чл. 22. (1) Производителите на радиосъоръжения и на софтуер, позволяващ радиосъо
ръженията да се използват по предназначение, предоставят на държавите членки и на
Европейската комисия информация относно
съответствието на предвидените комбинации
на радиосъоръжение и софтуер със съществените изисквания, определени в глава втора.
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(2) Информацията по ал. 1 трябва да се
получи в резултат от оценяване на съответствието, извършено съгласно чл. 14, и да се
предоставя във формата на удостоверение
за съответствие, което включва елементите,
определени в приложение № 3. В зависимост
от конкретните комбинации на радиосъоръжение и софтуер информацията определя точно
радиосъоръжението и съответния софтуер,
които са оценени, и се актуализира редовно.
(3) Категориите или класовете радиосъоръжения, за които се прилагат изискванията по
ал. 1 и 2, се определят с делегирани актове,
приети от Европейската комисия на основание
чл. 4, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС.
(4) Информацията по ал. 1 и 2 по отношение
на категориите и класовете радиосъоръжения,
определени в делегираните актове по ал. 3, се
предоставя съгласно правилата, определени с
актове за изпълнение, приети от Европейската
комисия на основание чл. 4, параграф 3 от
Директива 2014/53/ЕС.
Раздел II
Задължения на производителя
Чл. 23. (1) Когато пуска радиосъоръжение
на пазара, производителят гарантира, че радио
съоръжението е проектирано и произведено в
съответствие със съществените изисквания,
определени в глава втора.
(2) Производителят гарантира, че радиосъоръжението е конструирано по такъв начин, че
може да работи поне в една държава членка,
без да се нарушават приложимите изисквания
за използването на радиочестотния спектър.
Чл. 24. (1) Производителят изготвя техническата документация, посочена в чл. 15,
и провежда или организира провеждането
на съответната процедура за оценяване на
съответствието съгласно чл. 14.
(2) Когато съответствието на радиосъор ъжен ие т о с п ри лож и м и т е с ъщес т вен и
изисквания е доказано чрез прилагането на
процедурата по ал. 1, производителят съставя ЕС декларация за съответствие и нанася
маркировката „CE“.
(3) Производителят съхранява техническата
документация и ЕС декларацията за съответствие в продължение на 10 години, след като
радиосъоръжението е било пуснато на пазара.
Чл. 25. (1) Производителят прилага процедури, чрез които гарантира, че при серийно
производство радиосъоръженията остават в
съответствие с приложимите изисквания.
(2) При изпълнение на изискването по ал. 1
производителят взема предвид по подходящ
начин промените в проекта или в характеристиките на радиосъоръжението и промените
в хармонизираните стандарти или в други
технически спецификации, чрез позоваване
на които е декларирано съответствието на
радиосъоръжението.
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Чл. 26. (1) Производителят гарантира, че
върху всяко радиосъоръжение, което е пуснал
на пазара, има нанесен тип, партиден или сериен номер или някакъв друг елемент, който
позволява идентификацията на радиосъоръжението. Когато размерът или естеството на
радиосъоръжението не позволяват това, производителят гарантира, че тази информация
е нанесена върху опаковката или в документ,
който придружава радиосъоръжението.
(2) Производителят нанася върху радиосъоръжението своето име и регистрирано
търговско наименование или регистрирана
търговска марка, и пощенския адрес, на който
може да се осъществи връзка с него. Когато
поради размера или естеството на радиосъоръжението това не е възможно, производителят
нанася информацията върху опаковката или
в документ, който придружава радиосъоръжението. Адресът посочва едно-единствено
място, където производителят може да бъде
намерен, и се представя по начин, разбираем за крайните ползватели и за органите за
надзор на пазара.
(3) Производителят гарантира, че върху
опаковката на радиосъоръжението е нанесена
информацията по чл. 8, когато е приложимо.
Чл. 27. (1) Производителят гарантира, че
радиосъоръжението се придружава от инструкции и информация за безопасност съгласно
чл. 9. Тези инструкции и информация за безопасност, както и всички етикети трябва да
са ясни, разбираеми и смислени.
(2) Производителят гарантира, че всяко
радиосъоръжение се придружава от копие
от ЕС декларацията за съответствие или от
опростената ЕС декларация за съответствие
съгласно чл. 17.
Чл. 28. Когато счита за целесъобразно,
предвид рисковете, които представлява дадено
радиосъоръжение, за да осигури защитата на
здравето и безопасността на крайните ползватели, производителят провежда изпитвания
на образци от предоставени на пазара радио
съоръжения, провежда разследвания и ако
е необходимо, поддържа регистър за оплаквания, за несъответстващи на изискванията
радиосъоръжения и за изземвания на радиосъоръжения и информира дистрибуторите за
такова наблюдение.
Чл. 29. (1) Когато производителят счита
или има основание да счита, че дадено радиосъоръжение, което е пуснал на пазара, не
съответства на наредбата, той незабавно и
както е целесъобразно за конкретния случай,
предприема необходимите мерки за привеждането на радиосъоръжението в съответствие,
за изтеглянето му или за изземването му.
(2) В случаите по ал. 1, когато радиосъоръжението представлява риск, производителят
незабавно информира за това органите за
надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 от Закона
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за техническите изисквания към продуктите
(ЗТИП) и компетентните органи на държавите членки, в които такива радиосъоръжения
са предоставени на пазара, като предоставя подробна информация, по-специално за
несъответствието на радиосъоръжението с
приложимите изисквания и за предприетите
коригиращи действия и резултатите от тях.
Чл. 30. (1) При обосновано искане от органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2
ЗТИП или от компетентен орган на друга
държава членка производителят предоставя
на хартиен или на електронен носител цялата
информация и документация, необходима за
доказване на съответствието на дадено радиосъоръжение. Тази информация и документация
се предоставя на органите за надзор на пазара
по чл. 27, ал. 2 ЗТИП на български език или
на език, на който е налична, при условие че
е разбираем за тези органи.
(2) За нуждите на административно и/или
административнонаказателно производство
производителят предоставя на български език
информацията и документацията по ал. 1 на
органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2
ЗТИП в определен от тях срок.
(3) По искане на органите по ал. 1 производителят оказва съдействие при всяко
предприето действие за отст ран яване на
рисковете, свързани с радиосъоръженията,
които е пуснал на пазара.
Чл. 31. Когато техническата документация
не отговаря на изискванията по чл. 15 и по
този начин не представя в достатъчна степен
съответните данни или средствата, използвани
за осигуряване на съответствието на дадено
радиосъоръжение със съществените изисквания, определени в глава втора, по искане на
органите за надзор на пазара производителят
организира за своя сметка извършването на
изпитвания от орган, приемлив за органите
за надзор на пазара, в определен от тях срок
с цел да се провери съответствието на радиосъоръжението със съществените изисквания,
определени в глава втора.
Раздел III
Задължения на упълномощения представител
Чл. 32. (1) Производителят може да определи писмено свой упълномощен представител.
(2) Упълномощеният представител изпълнява задачите, определени в пълномощното
от производителя.
(3) Производителят не включва в пълномощното на упълномощения представител
задълженията по чл. 23 и задължението за
изготвяне на техническа документация по
чл. 24, ал. 1.
(4) Производителят включва в пълномощното на упълномощения представител наймалко следното:
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1. да съхранява на разположение на органите за надзор на пазара в продължение на
10 години след пускането на радиосъоръжението на пазара техническата документация
и ЕС декларацията за съответствие;
2. при обосновано искане от органите
за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП
или от компетентен орган на друга държава
членка да предостави на тези органи цялата
информация и документация, необходими
за доказване на съответствието на дадено
радиосъоръжение;
3. по искане на органите за надзор на пазара
по чл. 27, ал. 2 ЗТИП или на компетентните
органи на другите държави членки да оказва
съдействие при всяко предприето действие
за отстраняване на рисковете, свързани с
радиосъоръженията, попадащи в рамките на
пълномощното му.
Раздел IV
Задължения на вносителя
Чл. 33. Вносителят пуска на пазара само
радиосъоръжени я, които съответстват на
изискванията на наредбата.
Чл. 34. Преди да пусне на пазара дадено
радиосъоръжение, вносителят гарантира, че:
1. производителят е изготвил техническата документация съгласно чл. 15 и е провел
съответната процедура за оценяване на съответствието съгласно чл. 14;
2. ра диосъоръжението е конст ру и рано
по такъв начин, че може да работи в поне
една държава членка, без да се нарушават
приложимите изисквания за използването на
радиочестотния спектър;
3. производителят е изпълнил задълженията си по чл. 26;
4. маркировката „СЕ“ е нанесена съгласно
чл. 19;
5. радиосъоръжението е придружено от
инструкции и информация за безопасност
съгласно чл. 9;
6. радиосъоръжението е придружено от
копие от ЕС декларацията за съответствие
или от опростената ЕС декларация за съответствие съгласно чл. 17.
Чл. 35. (1) Вносителят нанася върху радио
съоръжението своето име и регистрирано
търговско наименование или регистрирана
търговска марка, и пощенския адрес, на който
може да се осъществи връзка с него. Адресът
се представя по начин, разбираем за крайните
ползватели и за органите за надзор на пазара.
(2) Когато изпълнението на задължението по ал. 1 изисква от вносителя да отвори
опаковката на радиосъоръжението или когато
размерът на радиосъоръжението не позволява
информацията по ал. 1 да се нанесе върху него,
тази информация се нанася върху опаковката
на радиосъоръжението или в документ, който
го придружава.
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Чл. 36. (1) Когато вносителят счита или
има основание да счита, че дадено радиосъоръжение не съответства на съществените
изисквания, определени в глава втора, той не
го пуска на пазара, докато не бъде приведено
в съответствие.
(2) В случаите по ал. 1, когато радиосъоръжението представлява риск, вносителят
информира за това производителя и органите
за надзор на пазара.
Чл. 37. Вносителят гарантира, че докато
отговаря за дадено радиосъоръжение, условията на съхранение или транспортиране
не застрашават неговото съответствие със
съществените изисквания, определени в глава втора.
Чл. 38. (1) Вносителят съхранява на разположение на органите за надзор на пазара
копие от ЕС декларацията за съответствие в
продължение на 10 години след пускането на
радиосъоръжението на пазара.
(2) В продъл жение на 10 години след
пускането на радиосъоръжението на пазара
вносител ят гарантира, че при поиск ване
техническата документация може да бъде
предоставена на органите за надзор на пазара.
Чл. 39. Когато счита за целесъобразно,
предвид рисковете, които представлява дадено
радиосъоръжение, за да осигури защитата на
здравето и безопасността на крайните ползватели, вносителят провежда изпитвания на
образци от предоставени на пазара радио
съоръжения, провежда разследвания и ако
е необходимо, поддържа регистър за оплаквания, за несъответстващи на изискванията
радиосъоръжения и за изземвания на радиосъоръжения и информира дистрибуторите за
такова наблюдение.
Чл. 40. (1) Когато вносителят счита или
има основание да счита, че дадено радиосъоръжение, което е пуснал на пазара, не
съответства на наредбата, той незабавно и
както е целесъобразно за конкретния случай,
предприема необходимите мерки за привеждането на радиосъоръжението в съответствие,
за изтеглянето му или за изземването му.
(2) В случаите по ал. 1, когато радиосъо
ръжението представлява риск, вносителят
незабавно информира за това органите за
надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП и
компетентните органи на държавите членки,
в които такива радиосъоръжения са предоставени на пазара, като предоставя подробна
информация, по-специално за несъответствието на радиосъоръжението с приложимите
изисквания и за предприетите коригиращи
действия.
Чл. 41. (1) При обосновано искане от органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП
или от компетентен орган на друга държава
членка вносителят предоставя на хартиен или
на електронен носител цялата информация и
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документация, необходима за доказване на
съответствието на дадено радиосъоръжение.
Тази информация и документация се предоставя на органите за надзор на пазара по
чл. 27, ал. 2 ЗТИП на български език или на
език, на който е налична, при условие че е
разбираем за тези органи.
(2) За нуждите на административно и/или
административнонаказателно производство
вносителят предоставя на български език
информацията и документацията по ал. 1 на
органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2
ЗТИП в определен от тях срок.
(3) По искане на органите по ал. 1 вносителят оказва съдействие при всяко предприето
действие за отстраняване на рисковете, свързани с радиосъоръженията, които е пуснал
на пазара.
Чл. 42. Когато техническата документация
не отговаря на изискванията по чл. 15 и по
този начин не представя в достатъчна степен
съответните данни или средствата, използвани
за осигуряване на съответствието на дадено
радиосъоръжение със съществените изисквания, определени в глава втора, по искане
на органите за надзор на пазара, вносителят
организира за своя сметка извършването на
изпитвания от орган, приемлив за органите
за надзор на пазара, в определен от тях срок
с цел да се провери съответствието на радиосъоръжението със съществените изисквания,
определени в глава втора.
Раздел V
Задължения на дистрибутора
Чл. 43. Когато предоставя на пазара дадено
радиосъоръжение, дистрибуторът действа с
дължимата грижа по отношение на изискванията на наредбата.
Чл. 44. Преди да предостави на пазара
дадено радиосъоръжение, дистрибуторът се
уверява, че:
1. ра диосъоръжението е конст ру и рано
по такъв начин, че може да работи в поне
една държава членка, без да се нарушават
приложимите изисквания за използването на
радиочестотния спектър;
2. производителят е изпълнил задълженията си по чл. 26;
3. маркировката „СЕ“ е нанесена съгласно
чл. 19;
4. радиосъоръжението е придружено от
инструкции и информация за безопасност
съгласно чл. 9;
5. радиосъоръжението е придружено от
копие от ЕС декларацията за съответствие
или от опростената ЕС декларация за съответствие съгласно чл. 17;
6. вносителят е изпълнил задълженията
си по чл. 35.
Чл. 45. (1) Когато дистрибуторът счита или
има основание да счита, че дадено радиосъ-
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оръжение не съответства на съществените
изисквания, определени в глава втора, той
не го предоставя на пазара, докато не бъде
приведено в съответствие.
(2) В случаите по ал. 1, когато радиосъоръжението представлява риск, дистрибуторът
информира за това производителя или вносителя, както и органите за надзор на пазара.
Чл. 46. Дистрибуторът гарантира, че докато отговаря за дадено радиосъоръжение,
условията на съхранение или транспортиране не застрашават неговото съответствие
със съществените изисквания, определени в
глава втора.
Чл. 47. (1) Когато счита или има основание
да счита, че дадено радиосъоръжение, което
е предоставил на пазара, не съответства на
наредбата, дистрибуторът се уверява, че са
предприети необходимите мерки за привеждането на радиосъоръжението в съответствие,
за изтеглянето му или за изземването му,
както е целесъобразно за конкретния случай.
(2) В случаите по ал. 1, когато радиосъоръжението представлява риск, дистрибуторът
незабавно информира за това органите за
надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП и
компетентните органи на държавите членки,
в които такива радиосъоръжения са предоставени на пазара, като предоставя подробна
информация, по-специално за несъответствието на радиосъоръжението с приложимите
изисквания и за предприетите коригиращи
действия.
Чл. 48. (1) При обосновано искане от органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2
ЗТИП или от компетентен орган на друга
държава членка дистрибуторът предоставя на
хартиен или на електронен носител цялата
информация и документация, необходима
за доказване на съответствието на дадено
радиосъоръжение.
(2) По искане на органите по ал. 1 дист рибу торът оказва съдействие при всяко
предприето действие за отст ран яване на
рисковете, свързани с радиосъоръженията,
които е предоставил на пазара.
Г л а в а

п е т а

НОТИФИЦИРАНИ ОРГАНИ
Раздел I
Разрешение за извършване на оценяване на
съответствието
Чл. 49. (1) Лицето, което кандидатства за
получаване на разрешение за извършване
на оценяване на съответствието, трябва да
отговаря на изискванията на чл. 10, ал. 1
ЗТИП и на БДС EN ISO/IEC 17020, БДС EN
ISO/IEC 17021-1 и БДС EN ISO/IEC 17065 в
зависимост от модулите на процедурите за
оценяване на съответствието и продуктите,
за които кандидатства, и:
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1. да е трета страна, независима от организацията или от радиосъоръженията, които
оценява;
2. да не e проектант, производител, доставчик, купувач, собственик, ползвател или лице,
което монтира или поддържа радиосъоръженията, които оценява, нито да е представител
на някое от тези лица;
3. да не взема пряко участие в проектирането, производството или конструирането,
продажбата, монтирането, използването или
поддържането на радиосъоръженията, които
оценява, нито да представлява лица, ангажирани в тези дейности;
4. да не извършва дейност, включително
консултантска, която може да е в противоречие с неговата независима преценка или
почтено поведение по отношение на дейности
те по оценяване на съответствието, за които
кандидатства;
5. да осигурява, че дейностите по оценяване на съответствието се осъществяват
с най-висока степен на почтено професионално поведение и необходимата техническа
компетентност в определената област и че
е напълно освободено от всякакъв натиск и
облаги, включително финансови, които могат
да повлияят на неговата преценка или на резултатите от неговите дейности по оценяване
на съответствието, особено по отношение на
лица или групи лица с интереси от резултатите от тези дейности;
6. да гарантира безпристрастност та на
членовете на висшето ръководство и на персонала, отговорен за изпълнението на задачите
по оценяване на съответствието;
7. да оси г у ря ва, че въ зна г ра ж ден ие т о
на членовете на висшето ръководство и на
персонала, отговорен за изпълнението на
задачите по оценяване на съответствието, не
зависи от броя на извършените оценки или
от резултатите от тях;
8. да е в състояние да осъществява всички задачи по оценяване на съответствието,
предвидени за него в съответните модули от
приложение № 1, за които кандидатства, независимо дали тези задачи се изпълняват от
самото лице, или от негово име и на негова
отговорност;
9. да разполага със средствата, необходими
за изпълнение на техническите и административните задачи, свързани с дейностите по оценяване на съответствието, по подходящ начин;
10. по всяко време и за всеки модул от
приложение № 1, и за всеки вид или категория
радиосъоръжения, за които кандидатства, да
разполага с необходимите:
а) персонал с технически знания и с достатъчен и подходящ опит за изпълнение на
задачите по оценяване на съответствието;
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б) описания на процедурите, в съответствие с които се извършва оценяването на
съответствието, гарантиращи прозрачността и
възможността за повтаряне на тези процедури;
в) процедури за изпълнение на дейности
те по оценяване на съответствието, които
надлежно отчитат размера на дадено предприятие, сектора, в който осъществява дейност, и неговата структура, както и степента
на сложност на съответната технология на
продукта и масовия или сериен характер на
производството;
11. да прилага подходящи политики и процедури, които позволяват разграничение между
задачите, които изпълнява като нотифициран
орган, и всички други дейности;
12. да има разработена процедура за разглеждане на възражения срещу негови решения, свързани с оценяване на съответствието;
13. да има система за управление, съобразена с изпълняваните модули и съответните
хармонизирани стандарти и с наредбата;
14. да разполага с персонал, отговорен за
изпълнението на задачите по оценяване на
съответствието, който притежава:
а) необходимата техническа и професионална квалификация, обхващаща цялата
дейност по оценяване на съответствието, за
която кандидатства;
б) достатъчни познания за изискванията
относно оценките, които извършва, и подходящи правомощия за осъществяване на
такива оценки;
в) подходящи знания и разбиране на съществените изисквания, определени в глава втора, на приложимите хармонизирани
стандарти и на съответните разпоредби на
законодателството на Европейския съюз за
хармонизация, както и на съответното национално законодателство;
г) способности да изготвя сертификати,
записи и доклади, доказващи, че оценките
са били направени;
15. да има най-малко един компетентен
одитор, който отговаря на изискванията на
БДС EN ISO 19011 и притежава опит в област
та на радиосъоръженията при извършване на
оценката на внедрената система за управление на качеството на производителя, когато
това се изисква от модула на процедурата
за оценяване на съответствието, за който
кандидатства;
16. да участва във или да гарантира, че
персоналът, отговорен за изпълнението на
задачите по оценяване на съответствието,
е информиран за съответните дейности по
стандартизация, регулаторните дейности в
областта на радиосъоръженията и планирането
на радиочестоти и дейностите на координационната група на органите, нотифицирани от
държавите членки за радиосъоръжения, и да
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прилага като общи насоки административните
решения и документи, приети в резултат от
работата на тази група;
17. да гарантира, че дейността на неговите
подизпълнители и поделения не влияе върху
поверителността, обективността и безпристрастността на неговата дейност по оценяване
на съответствието.
(2) Лице, което принадлежи към стопанска
асоциация и/или професионална федерация,
представляващи предприятия, участващи в
проектирането, производството, доставката,
сглобяването, използването или поддържането
на радиосъоръженията, които това лице оценява, може да се счита за лице по ал. 1, т. 1,
при условие че са доказани неговата независимост и липсата на конфликт на интереси.
(3) Изискванията по ал. 1, т. 2 – 5 се прилагат и за членовете на висшето ръководство
и за персонала, отговорен за изпълнение на
задачите по оценяване на съответствието на
органа за оценяване на съответствието.
(4) Изискването по ал. 1, т. 2 не изключва
употребата на оценявани радиосъоръжения,
които са необходими за дейностите по оценяване на съответствието, или употребата
на такива радиосъоръжения за лични цели.
Чл. 50. (1) Лицето по чл. 49 подава до
п редседат ел я на Държавната агенц и я за
метрологичен и технически надзор писмено
заявление по образец, в което се посочват
видовете устройства, за които желае да получи
разрешение. Към заявлението се прилагат:
1. единен идентификационен код (ЕИК) по
чл. 23 от Закона за търговския регистър или
информация за обнародването в „Държавен
вестник“, или копие от акта за създаването,
когато лицето е създадено със закон или с
акт на Министерския съвет;
2. удостоверение от съответните компетентни органи за обстоятелствата по чл. 10,
ал. 1, т. 7 ЗТИП;
3. справка в табличен вид, съдържаща видовете радиосъоръжения, приложимите за тях
съществени изисквания и хармонизираните
стандарти или методиките и инструкциите за
измерване и изпитване, които ще се прилагат
при оценяване на съответствието;
4. списък на стандартите по чл. 13, които
притежава, отнасящи се до радиосъоръженията, посочени в заявлението;
5. процедурите за извършване на оценяване на съответствието съгласно модулите, за
които кандидатства;
6. наръчник, процедури и документи от
по-ниски йерархични нива на системата за
управление;
7. декларации на лицето и на наетия от
него персонал за обстоятелствата по чл. 10,
ал. 1, т. 8 ЗТИП и по чл. 49, ал. 1, т. 2 – 5 и
ал. 3 от наредбата;
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8. копия от трудовите и гра ж данските
договори на персонала, документите за образование, за допълнително придобита квалификация и професионална автобиография, както
и справка относно неговата компетентност и
опит за извършване на оценяване на съответствието по заявения обхват;
9. копие от документи, удостоверяващи
завършено образование, обучение, професионален и одиторски опит на одитора, който ще
извършва оценяване на внедрената система за
управление на качеството на производителя,
когато това се изисква от съответния модул на
процедурата за оценяване на съответствието;
10. копие от сключените договори с под
изпълнители, когато има такива;
11. копие от договора за застраховка за
вредите, които могат да настъпят вследствие
на неизпълнение на задълженията му, свързани
с дейностите по оценяване на съответствието;
12. документ за платена такса за проверка
на документи по чл. 12, ал. 1 ЗТИП, определена в чл. 27 от Тарифа № 11 за таксите,
които се събират в системата на Държавната
агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси, приета с
Постановление № 97 на Министерския съвет
от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 50 от 1999 г.; изм. и
доп., бр. 10 от 2000 г., бр. 94 и 115 от 2002 г.,
бр. 17, 19, 27, 33 и 49 от 2003 г., бр. 32 и 104 от
2004 г., бр. 15 и 40 от 2006 г., бр. 19 от 2007 г.,
бр. 33 от 2008 г. и бр. 103 от 2012 г.).
(2) Образецът на заявлението по ал. 1 се
утвърждава от председателя на Държавната
агенция за метрологичен и технически надзор
и се публикува на електронната страница
на Държавната агенция за метрологичен и
технически надзор.
(3) В случаите по чл. 11, ал. 2 ЗТИП лицето, което кандидатства за получаване на
разрешение за оценяване на съответствието,
подава до председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор
заявлението по ал. 1, придружено от:
1. документите по ал. 1, т. 1 – 5 и 8 – 12;
2. сертификат за акредитация, издаден от
Изпълнителна агенция „Българска служба за
акредитация“, в зависимост от радиосъоръженията и модулите на процедурите за оценяване
на съответствието, за които кандидатства:
а) за „Модул B: ЕС изследване на типа“
съгласно раздел II от приложение № 1 – по
стандарт БДС EN ISO/IEC 17065 или БДС EN
ISO/IEC 17020;
б) за „Модул H: Съответствие въз основа
на пълно осигуряване на качеството“ съгласно
раздел IV от приложение № 1 – по стандарт
БДС EN ISO/IEC 17021-1 или БДС EN ISO/
IEC 17065.
(4) Оценяването на изпълнението на изиск
ванията на чл. 49 се извършва съгласно процедура, утвърдена от председателя на Държавната
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агенция за метрологичен и технически надзор
и публикувана на електронната страница на
Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.
(5) При положителен резултат от проверките на документите по ал. 1 и 3 кандидатът
за издаване на разрешение за оценяване на
съответствието внася такса за проверка на
място по чл. 12а, ал. 1 ЗТИП за установяване
на компетентността за изпълнение на заявената процедура за оценяване на съответствието,
определена в чл. 27 от Тарифа № 11 за таксите,
които се събират в системата на Държавната
агенция за метрологичен и технически надзор
по Закона за държавните такси.
(6) Председателят на Държавната агенция
за метрологичен и технически надзор взема
решение за издаване на разрешение само
при положителен резултат от проверката на
документи и от проверката на място.
Чл. 51. (1) В случаите по чл. 12а, ал. 7
ЗТИП председателят на Държавната агенция
за метрологичен и технически надзор предоставя на Европейската комисия и на другите
държави членки информация за дейностите
по оценяване на съответствието, за модула
или модулите на процедурите за оценяване на
съответствието и за обхвата на радиосъоръженията, както и документите за резултатите
от извършената оценка на компетентността
на органа за оценяване на съответствието и
на способността му да изпълнява посочените
дейности по оценяване на съответствието.
(2) В случаите по чл. 12а, ал. 7 ЗТИП, когато в резултат на разглеждане на възражение
Европейската комисия отправи искане, включително чрез приемане на акт за изпълнение,
за предприемане на коригиращи действия или
за оттегляне на нотификацията, в срок до един
месец от получаване на искането или на акта
за изпълнение председателят на Държавната
агенция за метрологичен и технически надзор:
1. писмено уведомява заявителя за установените несъответствия и определя срок за
отстраняването им, или
2. отказва с мотивирана заповед издаването
на разрешение, или
3. издава разрешение за извършване на
оценяване на съответствието.
(3) Председателят на Държавната агенция
за метрологичен и технически надзор информира Европейската комисия за предприетите
действия по ал. 2.
(4) В случаите по чл. 12а, ал. 7 ЗТИП,
когато не са повдигнати възражения или не
са останали неудовлетворени възражения на
Европейската комисия или на други държави
членки и Европейската комисия е определила
идентификационен номер на лицето, председателят на Държавната агенция за метрологичен
и технически надзор издава разрешение за
извършване на оценяване на съответствието.
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(5) При издаване на разрешението за извършване на оценяване на съответствието се
заплаща таксата, определена в чл. 27, ал. 1,
т. 3 от Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за
метрологичен и технически надзор по Закона
за държавните такси.
(6) Разрешението за оценяване на съответствието не може да се прехвърля или
преотстъпва на други физически или юридически лица.
Чл. 52. (1) Председателят на Държавната
агенция за метрологичен и технически надзор
информира Европейската комисия и другите
държави членки за всякакви последващи
промени в издадените разрешения.
(2) Председателят на Държавната агенция
за метрологичен и технически надзор оказва
съдействие на Европейската комисия при
разглеждане на възражения срещу органи,
нотифицирани по реда на наредбата, като при
поискване предоставя цялата информация,
свързана с основанията за нотификацията
или с поддържане на компетентността на
съответния нотифициран орган.
Чл. 53. (1) Ежегодните планирани проверки по чл. 14в, ал. 1 ЗТИП се извършват
съгласно процедура, утвърдена от председателя
на Държавната агенция за метрологичен и
технически надзор и публикувана на електронната страница на Държавната агенция
за метрологичен и технически надзор.
(2) Извънредните проверк и по чл. 14в,
ал. 2 ЗТИП се извършват на място при лицата, получили разрешение за извършване
на оценяване на съответствието, и обхващат:
1. допуснатите несъответствия с изискванията на чл. 10 ЗТИП и/или на чл. 49 от
наредбата, за които е постъпила информация,
причините за възникването им и начините за
тяхното отстраняване;
2. пропуски при изпълнението на процедурите за оценяване на съответствието;
3. възможността на лицето да продължава
да извършва дейността си по оценяване на
съответствието.
(3) При извършване на проверките по ал. 1
и 2 лицето, получило разрешение за извършване на оценяване на съответствието, заплаща
разходите за командироване на експертите от
комисията по чл. 14в, ал. 3 ЗТИП.
Раздел II
Задължения на нотифицираните органи
Чл. 54. (1) Когато нотифициран орган възлага конкретни задачи, свързани с оценяване
на съответствието, на подизпълнители или
използва поделенията си, той гарантира, че
подизпълнителят или поделението отговаря
на изискванията по чл. 49. Нотифицираният
орган информира за това председателя на
Държавната агенция за метрологичен и тех-
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нически надзор, като предоставя резултатите
от извършената оценка на подизпълнителя
или на поделението.
(2) В 14-дневен срок от предоставяне на
информацията по ал. 1 председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически
надзор одобрява използването на подизпълнителя или поделението или взема решение
за извършване на извънредна проверка.
(3) Нотифицираният орган поема пълната
отговорност за задачите, изпълнявани от подизпълнители или от поделения, без значение
къде са установени те.
(4) Дейности по оценяване на съответствието могат да се възлагат на подизпълнители или да се изпълняват от поделения на
нотифицирания орган само със съгласието
на клиента.
(5) Нотифицираният орган съхранява на
разположение на председателя на Държавната
агенция за метрологичен и технически надзор
съответните документи относно оценката на
квалификацията на всеки подизпълнител или
поделение и относно работата по оценяване
на съответствието, извършена от тях съгласно
приложение № 1.
(6) Нотифицираният орган може да възлага
задачи на един или повече подизпълнители
или поделения, като не се разрешава тези
подизпълнители и поделения да възлагат
задачите на други лица.
Чл. 55. (1) Всеки нотифициран орган извършва оценяване на съответствието съгласно
модулите на процедурите за оценяване на
съответствието, определени в приложение
№ 1, за които е нотифициран.
(2) Оценяването на съответствието се осъществява по пропорционален начин, като се
избягва ненужната тежест за икономическите
оператори. Нотифицираният орган осъществява своята дейност, като надлежно отчита
размера на дадено предприятие, сектора, в
който то осъществява дейност, неговата структура, степента на сложност на съответната
технология и масовия или серийния характер
на производството. Нотифицираният орган
отчита тези обстоятелства, без да намалява
степента на взискателност и нивото на защита,
изисквани за осигуряване на съответствието
на радиосъоръжението с изискванията на
наредбата.
Чл. 56. (1) Когато нотифицираният орган
прецени, че определен производител не е осигурил съответствието на радиосъоръжението
със съществените изисквания, определени в
глава втора, или със съответните хармонизирани стандарти, или в други технически
спецификации, той изисква от този производител да предприеме подходящи коригиращи
действия и не издава съответния сертификат
или одобрение на системата по качеството.
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(2) Когато в процеса на наблюдение за
осигуряване на съответствие след издаването
на съответния сертификат или одобряването
на системата по качеството нотифицираният
орган установи, че дадено радиосъоръжение
не отговаря на изискванията, той изисква
от производителя да предприеме подходящи
коригиращи действия и спира действието или
отнема сертификата или одобрението, ако
това се налага.
(3) Когато не са предприети коригиращи
действия или те не дадат необходимия резултат, нотифицираният орган ограничава, спира
действието или отнема съответния сертификат
или одобрение в зависимост от случая.
Чл. 57. (1) Нотифицираните органи изпълняват задълженията по чл. 14а, 14б и 20а
ЗТИП, съхраняват документите и предоставят
информацията, определени в съответните
модули на процедурите за оценяване на съответствието по приложение № 1.
(2) Докладът по чл. 14а ЗТИП съдържа и
информация за:
1. о т кази, ог ра н и ча ва н и я, сп и ра не на
действието, отнемане или други наложени
ограничения по отношение на издаваните
сертификати или одобрения на системи по
качеството;
2. дейностите по оценяване на съответствието, извършени в други държави;
3. възлагане на задачи, свързани с оценяване на съответствието, на подизпълнители
или поделения.
(3) Всеки нотифициран орган информира
председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор в 7-дневен
срок за всички искания за предоставяне на
информация, получени от органи за надзор
на пазара на други държави членки относно
дейността му по оценяване на съответствието.
(4) Всеки нотифициран орган предоставя
на другите нотифицирани органи, които осъществяват подобни дейности по оценяване на
съответствието, чийто предмет са същите радиосъоръжения, информация за отрицателни
и при поискване, положителни резултати от
оценяване на съответствието.
Чл. 58. (1) При прекратяване на дейността си нотифицираните органи са длъжни да
уведомят председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и
своите клиенти. В 7-дневен срок от уведомлението нотифицираният орган предоставя
досиетата на своите клиенти на председателя
на Държавната агенция за метрологичен и
технически надзор.
(2) В 7-дневен срок от влизането в сила
на заповедта за отнемане или за ограничаване на разрешението органът за оценяване
на съответствието информира съответно
всички или заинтересованите свои клиенти
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и предава досиетата им на председателя на
Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.
(3) В едномесечен срок от уведомлението по
ал. 1 и 2 клиентите на нотифицирания орган,
който е прекратил дейността си или чието
разрешение е било отнето или ограничено,
могат писмено да поискат от председателя на
Държавната агенция за метрологичен и технически надзор да предостави техни досиета
на друг, посочен от тях, нотифициран орган.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. (1) По смисъла на наредбата:
1. „Вносител“ е всяко физическо или юридическо лице, установено в Европейския съюз,
което пуска на пазара на Европейския съюз
радиосъоръжение от трета държава.
2. „Вредни радиосму щени я“ са вредни
смущения съгласно § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Закона за електронните
съобщения.
3. „Дистрибутор“ е всяко физическо или
юридическо лице във веригата на доставка,
различно от производителя или вносителя,
което предоставя радиосъоръжение на пазара.
4. „Законодателство на Европейския съюз
за хармонизация“ е законодателството на Европейския съюз, което хармонизира условията
за предлагане на продукти на пазара.
5. „Изземване“ е всяка мярка, целяща
да постигне връщане на радиосъоръжение,
което вече е било предоставено на крайния
ползвател.
6. „Изтегл яне“ е всяка м ярка, цел яща
предотвратяване на предоставянето на пазара
на радиосъоръжение, което е във веригата
на доставка.
7. „Икономически оператори“ са производителят, упълномощеният представител,
вносителят и дистрибуторът.
8. „Клас радиосъоръжение“ е клас, който
обозначава конкретни категории радиосъоръжения, считани за сходни съгласно наредбата,
и тези радиоинтерфейси, за които радиосъоръжението е проектирано.
9. „Маркировка „СЕ“ е маркировка, чрез
която производителят указва, че радиосъоръжението е в съответствие с приложимите
изисквания, установени в законодателството
на Европейския съюз за хармонизация, предвиждащо нейното нанасяне.
10. „Орган за оценяване на съответствието“
е орган, осъществяващ дейности по оценяване
на съответствието.
11. „Оценяване на съответствието“ е процес,
който доказва дали са изпълнени съществените
изисквания на наредбата, свързани с дадено
радиосъоръжение.
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12. „Предоставяне на пазара“ е всяка доставка на радиосъоръжение за дистрибуция,
потребление или използване на пазара на
Европейския съюз в процеса на търговска
дейност срещу заплащане или безплатно.
13. „Производител“ е всяко физическо или
юридическо лице, което произвежда радиосъо
ръжение или което възлага проектирането
или производството на радиосъоръжение и
предлага това радиосъоръжение на пазара
със своето име или своята търговска марка.
14. „Пускане в действие“ е използването за
първи път на радиосъоръжение в Европейския
съюз от крайния му ползвател.
15. „Пускане на пазара“ е предоставянето
на радиосъоръжение на пазара на Европейския
съюз за първи път.
16. „Ра д иовъ л н и“ са елек т рома г н и т н и
вълни с честоти под 3000 GHz, които се разпространяват в пространството без изкуствен
вълновод.
17. „Радиоинтерфейс“ е спецификацията на
регулираното използване на радиочестотния
спектър.
18. „Радиокомуникация“ е комуникация
чрез радиовълни.
19. „Радиоопределяне“ е определяне на
местоположение, скорост и/или други характеристики на даден обект или получаване на
информация относно тези параметри чрез свойствата на разпространение на радиовълните.
20. „Радиосъоръжение“ е електрически или
електронен продукт, който е проектиран да
излъчва и/или да приема радиовълни с цел
радиокомуникация и/или радиоопределяне,
или електрически или електронен продукт,
който трябва да бъде докомплектуван с принадлежност, като например антена, така че
да излъчва и/или да приема радиовълни за
целите на радиокомуникация и/или радиоопределяне.
21. „Сму щаващо електромагнитно въздействие“ е всяко електромагнитно явление,
което може да влоши техническите характеристики на съоръжението; смущаващото
електромагнитно въздействие може да се
изразява под формата на електромагнитен
шум, нежелан сигнал или изменение в средата
на разпространение.
22. „Техническа спецификация“ е документ, определящ техническите изисквания,
които трябва да са изпълнени за определено
радиосъоръжение.
23. „Упълномощен представител“ е всяко
физическо или юридическо лице, установено
в Европейския съюз, което е упълномощено
писмено от производител да действа от негово
име във връзка с определени задачи.
(2) За целите на наредбата се прилага
определението за „хармонизиран стандарт“,
посочено в чл. 2, т. 1, буква „в“ от Регламент
(ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент
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и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно
европейската стандартизация, за изменение на
директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета
и на директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО,
97/23/ЕО, 98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО,
2009/23/ЕО и 2009/105/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета и за отмяна на Решение № 87/95/ЕИО на Съвета и на Решение
№ 1673/2006/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета (ОВ, L 316/12 от 14 ноември 2012 г.).
§ 2. Наредбата въвежда съответните разпоредби на Директива 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г.
за хармонизирането на законодателствата на
държавите членки във връзка с предоставянето
на пазара на радиосъоръжения и за отмяна
на Директива 1999/5/ЕО (ОВ, L 153/62 от
22 май 2014 г.).
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Наредбата се приема на основание
чл. 7, ал. 1 от Закона за техническите изиск
вания към продуктите.
§ 4. Радиосъоръженията, попадащи в обх вата на наредбата, кои т о о т г оваря т на
изискванията, приложими за тях преди 13 юни
2016 г., могат да се предоставят на пазара и
да се пускат в действие, при условие че са
пуснати на пазара преди 13 юни 2017 г.
§ 5. За целите на чл. 2, ал. 2 и за радиосъоръженията, попадащи в обхвата на наредбата,
до приемането на актове за изпълнение от
Европейската комисия на основание чл. 8,
параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС, се прилага Решение № 2000/299/ЕО на Комисията
от 6 април 2000 г. относно установяването
на първоначална класификация на радиооборудването и на телекомуникационното
терминално оборудване и свързаните с тях
идентификатори (ОВ, L 97/13 от 19 април
2000 г.) с изключение на разпоредбите относно
идентификатора за категория.
§ 6. За целите на чл. 49, ал. 1 и чл. 50,
ал. 3, т. 2, буква „б“ до 8 юли 2017 г. може да
се прилага и стандарт БДС EN ISO/IEC 17021.
§ 7. Разрешенията за извършване на оценяване на съответствието, издадени в съответствие с Наредбата за съществените
изисквания и оценяване съответствието на
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства, приета с Постановление № 175
на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ,
бр. 79 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 115 от 2002 г.,
бр. 13 от 2003 г., бр. 96 от 2005 г., бр. 24, 40 и
61 от 2006 г. и бр. 50 от 2014 г.), са валидни
до 12 юни 2017 г.
§ 8. (1) Лицата, които към датата на обнародване на наредбата притежават разрешение
за извършване на оценяване на съответствието,
издадено съгласно наредбата по § 7, представят
в Държавната агенция за метрологичен и тех-
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нически надзор всички промени в документацията си съгласно изискванията на наредбата
в 14-дневен срок от нейното обнародване.
(2) В едномесечен срок от получаване на
документите по ал. 1, въз основа на разрешението за извършване на оценяване на съответствието, издадено съгласно наредбата по
§ 7, успешно проведената последна ежегодна
проверка съгласно чл. 14в ЗТИП и установеното съответствие на документите по ал. 1
председателят на Държавната агенция за
метрологичен и технически надзор обявява
съответното лице пред Европейската комисия и
държавите членки съгласно директивата по § 2.
(3) Когато два месеца след обявяването
на лицето съгласно ал. 2 не са повдигнати
възражения от Европейската комисия или
от други държави членки или когато не са
останали неудовлетворени възражения на
Европейската комисия или на други държави
членки, председателят на Държавната агенция
за метрологичен и технически надзор издава
разрешение за извършване на оценяване на
съответствието съгласно наредбата.
§ 9. Наредбата влиза в сила от 13 юни
2016 г. с изключение на глава пета и § 6 и 8,
които влизат в сила от датата на обнародване
на наредбата в „Държавен вестник“.
Приложение № 1
към чл. 14
ПРОЦЕДУРИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО
Раздел I
Модул А: Вътрешен производствен контрол
1. Вътрешен производствен контрол е процедурата за оценяване на съответствието, чрез
която производителят изпълнява задълженията
си по т. 2 – 4 и осигурява и декларира на своя
отговорност, че съответните радиосъоръжения
отговарят на изискванията на наредбата, приложими към тях.
2. Техническа документация.
Производителят изготвя техническата документация в съответствие с чл. 15.
3. Производство.
Производителят взема всички необходими
мерки за това производственият процес и неговото наблюдение да осигурят съответствието на
произвежданите радиосъоръжения с техническата
документация, посочена в т. 2, и с изискванията
на наредбата, приложими към тях.
4. Маркировка „CE“ и ЕС дек ларация за
съответствие.
4.1. Производителят нанася маркировката
„CE“ върху всяко отделно радиосъоръжение,
което отговаря на приложимите изисквания на
наредбата.
4.2. Производител ят съставя писмена ЕС
декларация за съответствие за всеки тип радиосъоръжение и я съхранява заедно с техническата
документация на разположение на компетентните органи в продължение на 10 години след
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пускането на радиосъоръжението на пазара. ЕС
декларацията за съответствие идентифицира
радиосъоръжението, за което е съставена.
Копие от ЕС декларацията за съответствие
се предоставя на компетентните органи при
поискване.
5. Упълномощен представител.
Задълженията на производителя по т. 4 могат
да се изпълняват от негов упълномощен представител, от негово име и на негова отговорност,
при условие че са посочени в пълномощното.
Раздел II
Модул B: ЕС изследване на типа
1. ЕС изследване на типа е тази част от процедурата за оценяване на съответствието, при
която нотифициран орган изследва техническия
проект на радиосъоръжението и проверява, и
удостоверява, че техническият проект отговаря на
изискванията на наредбата, приложими към него.
2. ЕС изследване на типа се извършва посредством оценка на пригодността на техническия
проект на радиосъоръжението чрез изследване
на техническата документация и подкрепящите
доказателства по т. 3, без изследване на образец
(изследване на проекта на типа).
3. Производителят подава заявлението за ЕС
изследване на типа само до един нотифициран
орган по свой избор.
Заявлението включва:
а) името и адреса на производителя, а в случаите, когато заявлението е подадено от упълномощен представител, също така и неговото
име и адреса му;
б) писмена декларация, че същото заявление
не е било подавано до друг нотифициран орган;
в) техническата документация; техническата
документация позволява да се оцени съответствието на радиосъоръжението с приложимите
изисквания на наредбата и включва съответен
анализ и оценка на риска (рисковете); техническата документация определя точно приложимите
изисквания и обхваща дотолкова, доколкото е
необходимо за нуждите на оценяването, проекта,
производството и действието на радиосъоръжението; техническата документация съдържа,
когато е приложимо, елементите, определени в
приложение № 2;
г) подкрепящите доказателства за пригодност
на решението за техническия проект; тези подкрепящи доказателства посочват всички използвани
документи, по-специално в случаите, когато съответните хармонизирани стандарти не са били
приложени или не са били приложени изцяло;
когато е необходимо, подкрепящите доказателства
включват резултатите от изпитванията, проведени
в съответствие с други подходящи технически
спецификации от съответната лаборатория на
производителя или от друга лаборатория от
негово име и на негова отговорност.
4. Нотифицираният орган изследва техничес
ката документация и подкрепящите доказателства, за да оцени пригодността на техническия
проект на радиосъоръжението.
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5. Нотифицираният орган съставя доклад от
оценката, в който описва действията, предприети съгласно т. 4, и получените резултати. Без
да нарушава задълженията си по т. 8, нотифицираният орган разгласява изцяло или отчасти
съдържанието на доклада само със съгласието
на производителя.
6. Когато типът отговаря на изискванията на
наредбата, приложими към съответното радио
съоръжение, нотифицираният орган издава на
производителя сертификат за ЕС изследване на
типа. Сертификатът съдържа името и адреса на
производителя, заключенията от изследването,
аспектите на съществените изисквания, обхванати
от изследването, условията (ако има такива) за
неговата валидност и необходимите данни за
идентификация на одобрения тип.
Сертификат ът за ЕС изследване на типа
може да съдържа едно или повече приложения.
Сертификатът за ЕС изследване на типа и приложенията към него съдържат цялата необходима информация, за да може съответствието
на произведеното радиосъоръжение да бъде
оценено спрямо изследвания проект и да се даде
възможност за осъществяването на контрол по
време на експлоатация.
Когато типът не отговаря на приложимите
изисквания на наредбата, нотифицираният орган
отказва да издаде сертификат за ЕС изследване
на типа и съответно информира подалия заявлението, като подробно мотивира отказа си.
7. Нотифицираният орган следи за евентуални
промени в общоприетото ниво на технически
познания, които промени показват, че одобреният
тип може вече да не отговаря на приложимите
изисквания на наредбата, и преценява дали такива промени изискват по-нататъшни проучвания. Когато това е така, нотифицираният орган
информира производителя.
Производител ят информира нотифицирания орган, у когото се намира техническата
док у ментаци я, отнасяща се до сертификата
за ЕС изследване на типа, за всички промени
на одобрения тип, които могат да повлияят
на съответствието на радиосъоръжението със
съществените изисквания или на условията за
валидност на този сертификат. Такива промени
изискват допълнително одобрение под формата
на допълнение към оригиналния сертификат за
ЕС изследване на типа.
8. Всеки нотифициран орган информира своя
нотифициращ орган за сертификати за ЕС изследване на типа и/или за допълнения към тях,
които е издал или отнел, и периодично или при
поискване предоставя на своя нотифициращ орган
списък на такива сертификати и/или допълненията към тях, които е отказал да издаде, спрял е
действието им или по друг начин е ограничил.
Всеки нотифициран орган информира останалите нотифицирани органи за сертификатите за
ЕС изследване на типа и/или за допълнения към
тях, чието издаване е отказал, отнел е, спрял е
действието им или по друг начин е ограничил,
а при поискване – и за сертификатите и/или
допълненията към тях, които е издал.
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Всеки нотифициран орган информира държавите членки за сертификатите за ЕС изследване
на типа и/или за допълненията към тях, които
е издал, в случаите, когато хармонизираните
стандарти не са били приложени или не са били
приложени изцяло.
Държавите членки, Европейската комисия
и останалите нотифицирани органи могат, при
поискване, да получат копие от сертификатите
за ЕС изследване на типа и/или от допълненията
към тях. При поискване държавите членки и
Европейската комисия могат да получат копие от
техническата документация и резултатите от проведените от нотифицирания орган изследвания.
Нотифицираният орган съхранява копие от
сертификата за ЕС изследване на типа, неговите
приложения и допълнения, както и техническото
досие, включващо техническата документация,
представена от производителя, в продължение
на 10 години след оценяването на радиосъоръжението или до изтичане на валидността на
този сертификат.
9. Производителят съхранява на разположение
на компетентните органи копие от сертификата
за ЕС изследване на типа, неговите приложения и
допълнения заедно с техническата документация
в продължение на 10 години след пускането на
радиосъоръжението на пазара.
10. Упълномощеният представител на производителя може да подава заявлението по т. 3
и да изпълнява задълженията по т. 7 и 9, при
условие че са посочени в пълномощното.
Раздел III
Модул C: Съответствие с типа въз основа на
вътрешен производствен контрол
1. Съответствие с типа въз основа на вътрешен производствен контрол е тази част от процедурата за оценяване на съответствието, чрез
която производителят изпълнява задълженията
си по т. 2 и 3 и осигурява, и декларира на своя
отговорност, че съответните радиосъоръжения
са в съответствие с типа, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и отговарят на
изискванията на наредбата, приложими към тях.
2. Производство.
Производителят взема всички необходими
мерки за това производственият процес и неговото наблюдение да осигурят съответствието на
произвежданите радиосъоръжения с одобрения
тип, описан в сертификата за EС изследване на
типа, и с изискванията на наредбата, приложими към тях.
3. Маркировка „CE“ и ЕС дек ларация за
съответствие.
3.1. Производителят нанася маркировката
„CE“ върху всяко отделно радиосъоръжение, което е в съответствие с типа, описан в сертификата
за ЕС изследване на типа, и което отговаря на
приложимите изисквания на наредбата.
3.2. Производител ят съставя писмена ЕС
декларация за съответствие за всеки тип радио
съоръжение и я съхранява на разположение
на компетентните органи в продължение на
10 години след пускането на радиосъоръжение-
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то на пазара. ЕС декларацията за съответствие
идентифицира типа радиосъоръжение, за който
е съставена.
Копие от ЕС декларацията за съответствие
се предоставя на компетентните органи при
поискване.
4. Упълномощен представител.
Задълженията на производителя по т. 3 могат
да се изпълняват от негов упълномощен представител, от негово име и на негова отговорност,
при условие че са посочени в пълномощното.
Раздел IV
Модул H: Съответствие въз основа на пълно
осигуряване на качеството
1. Съответствие въз основа на пълно осигуряване на качеството е процедурата за оценяване
на съответствието, чрез която производителят
изпълнява задълженията си по т. 2 и 5 и осигурява,
и декларира на своя отговорност, че съответните
радиосъоръжения отговарят на изискванията на
наредбата, приложими към тях.
2. Производство.
Производителят разработва и въвежда одобрена система по качеството по отношение на
проектирането, производството и контрола на
крайния продукт и изпитването на съответните
радиосъоръжения, както е определено в т. 3, и
подлежи на надзор, както е определено в т. 4.
3. Система по качеството.
3.1. Производител ят подава за явление за
оценяване на неговата система по качеството по
отношение на съответните радиосъоръжения до
нотифициран орган по свой избор.
Заявлението включва:
а) името и адреса на производителя, а в случаите, когато заявлението е подадено от упълномощен представител, също така и неговото
име и адреса му;
б) техническата документация за всеки тип
радиосъоръжение, чието производство се предвижда; техническата документация съдържа,
когато е приложимо, елементите, определени в
приложение № 2;
в) док у ментаци ята относно системата по
качеството;
г) писмена декларация, че същото заявление
не е било подавано до друг нотифициран орган.
3.2. Системата по качеството осигурява съответствие на радиосъоръженията с изискванията
на наредбата, приложими към тях.
Всички елементи, изисквания и предписания,
приети от производителя, се документират редовно и систематично под формата на писмени
политики, процедури и инструкции. Документацията на системата по качеството трябва да
позволява еднозначно тълкуване на програмите
по качество, плановете, наръчниците и записите.
Документацията на системата по качеството
включва, по-специално, подходящо описание на:
а) целите по качеството и организационната
структура, отговорностите и правомощията на
ръководството по отношение на качеството на
проекта и продукта;
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б) техническите спецификации на проекта,
включително стандарти, които ще бъдат приложени и когато съответните хармонизирани
стандарти няма да бъдат приложени изцяло,
средствата, които ще се използват за осигуряване съответствието на радиосъоръженията със
съществените изисквания, приложими към тях;
в) средствата и методите за управление и проверка на проекта, процесите и систематичните
мерки, които ще се прилагат при проектирането на радиосъоръженията, принадлежащи към
съответния тип радиосъоръжения;
г) съответните средства и методи за производство, контрол и осигуряване на качеството,
процесите и систематичните мерки, които ще
се прилагат;
д) изследванията и изпитванията, които ще
се извършват преди, по време на и след производството, както и честотата, с която ще бъдат
извършвани;
е) записите по качеството, като доклади от
проверки, данни от изпитвания, данни от калибриране, доклади относно квалификацията
на персонала и др.;
ж) средствата за наблюдение за постигане на
изискваното качество на проекта и продукта и
за ефективното функциониране на системата
по качеството.
3.3. Нотифицираният орган оценява системата
по качеството, за да определи дали тя отговаря
на изискванията, посочени в т. 3.2.
По отношение на елементите на системата
по качеството, които отговарят на съответните
спецификации на съответни я хармонизиран
стандарт, нотифицираният орган приема, че е
налице съответствие с изискванията, посочени
в т. 3.2.
В допълнение към опита в системи за управ
ление на качеството екипът одитори разполага
най-малко с един член с опит в оценяването в
областта на радиосъоръженията и с познания за
технологията на съответните радиосъоръжения,
както и с познания за приложимите изисквания
на наредбата. Одитът вк лючва посещение в
помещенията на производителя за извършване
на оценка. Екипът одитори преглежда техническата документация по т. 3.1, буква „б“ с цел
да установи способността на производителя да
определи приложимите изисквания на наредбата
и да проведе необходимите изследвания с цел да
осигури съответствието на радиосъоръжението
с тези изисквания.
Решението се съобщава на производителя
или на неговия упълномощен представител. Това
уведомление включва заключенията от одита
и мотивирано решение относно извършеното
оценяване.
3.4. Производителят се задължава да изпълнява задълженията, произтичащи от одобрената
система по качеството, както и да поддържа тази
система в състояние на пригодност и ефективно
функциониране.
3.5. Производителят редовно информира нотифицирания орган, одобрил системата по качеството, за всякакви планирани изменения в нея.
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Нотифицираният орган оценява предложените
изменения и решава дали изменената система по
качеството ще продължи да отговаря на изискванията по т. 3.2, или се налага ново оценяване.
Нот ифицирани я т орган съобщава своето
решение на производителя. Това уведомление
включва заключенията от извършеното изследване и мотивирано решение относно извършеното
оценяване.
4. Надзор на отговорността на нотифицирания орган.
4.1. Целта на надзора е да се гарантира, че
производителят изпълнява правилно задълженията, произтичащи от одобрената система по
качеството.
4.2. За целите на оценката производителят
предоставя на нотифицирания орган достъп до
местата на проектиране, производство, проверка,
изпитване и съхраняване и му предоставя цялата
налична информация, по-специално:
а) документацията на системата по качеството;
б) записите по качеството, посочени в проектната част на системата по качеството, като резултати от анализи, изчисления, изпитвания и др.;
в) записите по качеството, посочени в производствената част на системата по качеството,
като доклади от проверки, данни от изпитвания,
данни от калибриране, доклади относно квалификацията на персонала и др.
4.3. Нотифицираният орган извършва периодични одити, за да се увери, че производителят
поддържа и прилага системата по качеството,
и представя на производителя доклад от одита.
4.4. Нотифицираният орган може да прави
и внезапни посещения при производителя. По
време на такива посещения нотифицираният
орган може, ако това се налага, да извършва
или възлага извършването на изпитвания на
радиосъоръженията с цел да провери дали системата по качеството функционира правилно. Той
предоставя на производителя доклад от посещението, а ако са били извършени изпитвания – и
протоколи от изпитванията.
5. Маркировка „CE“ и ЕС дек ларация за
съответствие.
5.1. Производителят нанася маркировката
„CE“ и на отговорността на нотифицирания
орган, посочен в т. 3.1, идентификационния му
номер върху всяко отделно радиосъоръжение,
което отговаря на приложимите изисквания на
наредбата.
5.2. Производител ят съставя писмена ЕС
декларация за съответствие за всеки тип радио
съоръжение и я съхранява на разположение
на компетентните органи в продължение на
10 години след пускането на радиосъоръжението на пазара. ЕС декларацията за съответствие
идентифицира типа радиосъоръжение, за който
е съставена.
Копие от ЕС декларацията за съответствие
се предоставя на компетентните органи при
поискване.
6. Производителят съхранява на разположение на националните органи в продължение на
10 години след пускането на радиосъоръжението
на пазара:
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а) техническата документация по т. 3.1, буква „б“;
б) доку ментаци ята относно системата по
качеството по т. 3.1, буква „в“;
в) информация за одобрените изменения по
т. 3.5;
г) решенията и докладите на нотифицирания
орган по т. 3.5, 4.3 и 4.4.
7. Всеки нотифициран орган информира своя
нотифициращ орган за издадените или оттег
лените одобрения на системи по качеството и
периодично или при поискване му предоставя
списък с одобренията на системи по качеството,
които е отказал, спрял е действието им или по
друг начин е ограничил.
Всеки нотифициран орган информира останалите нотифицирани органи за одобрения на
системи по качеството, които е отказал, оттеглил
е, спрял е действието им или по друг начин е
ограничил, и при поискване – за издадените
одобрения на системи по качеството.
8. Упълномощен представител.
Задълженията на производителя по т. 3.1,
3.5, 5 и 6 могат да се изпълняват от негов
упълномощен представител, от негово име и на
негова отговорност, при условие че са посочени
в пълномощното.

Приложение № 2
към чл. 15
СЪДЪРЖ АНИЕ НА ТЕХНИЧЕСК АТА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Техническата документация съдържа, когато
е приложимо, най-малко следните елементи:
1. Общо описание на радиосъоръжението,
включително:
а) снимки или илюстрации, показващи външните характеристики, маркировката и вътрешната схема;
б) версии на софтуера или вътрешното програмно осигуряване, които засягат съответствието
със съществените изисквания;
в) информация за потребителя и инструкции
за инсталиране.
2. Конструктивни и производствени чертежи
и схеми на компонентите, сглобените единици,
електрическите вериги и други подобни елементи.
3. Описанията и обясненията, необходими за
разбиране на тези чертежи и схеми и за действието на радиосъоръжението.
4. Списък на хармонизираните стандарти,
приложени изцяло или частично, данните за
които са публикувани в „Официален вестник“
на Европейския съюз, и когато тези стандарти
не са били приложени, описания на решенията,
приети за изпълнение на съществените изисквания, включително списък на приложените
други подходящи технически спецификации. При
частично приложени хармонизирани стандарти
техническата документация посочва частите,
които са приложени.
5. Копие на ЕС декларацията за съответствие.
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6. Когато е приложен „Модул B: ЕС изследване
на типа“ съгласно раздел II от приложение № 1,
копие от сертификата за ЕС изследване на типа
и неговите приложения, издаден от съответния
нотифициран орган.
7. Резултати от направените проектни изчисления, проведените изследвания и други
подобни данни.
8. Протоколи от изпитванията.
9. Обяснение относно съответствието с изискването на чл. 23, ал. 2 и относно предоставянето или не на информация върху опаковката в
съответствие с чл. 8.

Приложение № 3
към чл. 17, ал. 3
ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
(№ ХХХХ)*
1. Радиосъоръжение (номер на продукта, тип,
партиден или сериен номер): ………………….………….
2. Наименование и адрес на производителя
или на неговия упълномощен представител: ……
……………………….................................................................
3. Настоящата декларация за съответствие
е издадена на отговорността на производителя.
4. Предмет на декларацията (идентификация
на радиосъоръжението, позволяваща проследяването му; това може да включва достатъчно
ясно цветно изображение, когато е необходимо
за идентифициране на радиосъоръжението): ……
…………...............................................................…………….
5. Предметът на декларацията, описан погоре, отговаря на съответното законодателство
на Европейския съюз за хармонизация:
а) Директива 2014/53/ЕС;
б) друго законодателство на Европейския съюз
за хармонизация, когато е приложимо: ……………
……….......................................................................……….
6. Позоваване на използваните хармонизирани
стандарти или позоваване на други технически
спецификации, по отношение на които се декларира съответствие. При позоваването трябва да
се посочва техният идентификационен номер и
версията им и ако е приложимо, дата на издаване: …………………..............................................………….
7. Когато е приложимо, нотифицираният орган
……………………………. (наименование, номер) извърши
……………………………. (описание на действието) и
издаде сертификата за ЕС изследване на типа:
…………….........................................................……………….
8. Когато е приложимо, описание на принадлежностите и компонентите, включително софтуер, които позволяват на радиосъоръжението да
работи по предназначение и които са обхванати
от ЕС декларацията за съответствие: ………………
……..........................................................................……….
9. Допълнителна информация: …………………......
............................................................................………….
Подписано за и от името на: …………………………….
(място и дата на издаване): …………………………….
(име, длъжност) (подпис): …………...………………….
________________________
* Забележка. Производителят не е задължен да
номерира ЕС декларацията за съответствие.
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Приложение № 4
към чл. 17, ал. 8
ОПРОСТЕНА ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
Опростената ЕС декларация за съответствие
има следното съдържание:
С настоящото [име на производителя] декларира, че този тип радиосъоръжение [обозначение
на типа радиосъоръжение] е в съответствие с
Директива 2014/53/ЕС.
Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет
адрес: …………………………….
3014

РЕШЕНИЕ № 282
ОТ 18 АПРИЛ 2016 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатс тва по ч л. 2, а л. 1, т. 5
ЗПБ – строителни материали – пясъци и
чакъли, от находище „Попенец“, разположено
в землищата на с. Козаревец, община Ляско
вец, и с. Писарево, община Горна Оряховица,
област Велико Търново, на „Аркус – строй“ –
ЕАД, гр. Велико Търново
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона за
подземните богатства, чл. 95е, ал. 1 от Закона
за концесиите във връзка с чл. 71 от Закона
за подземните богатства, § 63 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
изменение на Закона за забрана на химичес
кото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори (ДВ,
бр. 14 от 2015 г.) и мотивирано предложение
на министъра на енергетиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет – експлоатация на подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните
богатства (ЗПБ) – строителни материали – пясъци и чакъли, представляващи изключителна
държавна собственост, от находище „Попенец“,
разположено в землищата на с. Козаревец, община Лясковец, и с. Писарево, община Горна
Оряховица, област Велико Търново, която се
извършва със средства на концесионера и на
негов риск.
2. Определя концесионна площ с размер
221,6 дка, индивидуализирана с координатите
на точките от № 1 до № 12 в координатна
система „1970 г.“ съгласно приложението. В
тези граници концесионната площ включва:
2.1. Площта на находище „Попенец“ с
размер 207,9 дка, индивидуализирана с координати от № 1 до № 11 по външния контур на
утвърдените запаси и ресурси в координатна
система „1970 г.“ съгласно приложението – неразделна част от концесионния договор.
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2.2. Площите, необходими за осъществяване
на дейностите по концесията извън добива.
3. Определя срок на концесията 15 години. Началният срок на концесията е датата
на влизане в сила на концесионния договор.
4. Концесионният договор влиза в сила
от датата на предоставянето на банковата
гаранция по т. 8.1.1.
5. Определя пряко за концесионер „Аркус – строй“ – ЕАД, гр. Велико Търново – титуляр на Удостоверение за търговско откритие
№ 0477 от 4 февруари 2014 г., издадено от
министъра на икономиката и енергетиката.
6. Концесията да се осъществява при следните условия:
6.1. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху горските територии и
земеделските земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната и
обществения ред, пътищата и пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа.
6.2. Добивът на подземното богатство по т. 1
се осъществява след съгласуване от министъра
на енергетиката на проектите и плановете
по т. 7.2.3, изготвени въз основа на мерките
и условията в Решение № ВТ-62-ПР/2013 г.
на директора на РИОСВ – Велико Търново.
Решението е приложение – неразделна част
от проекта по т. 7.2.3.1.
6.3. Правата и задълженията по концесията
да не се прехвърлят на трети лица освен с разрешение на Министерския съвет при условията
и по реда на действащото законодателство.
6.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
6.4.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
6.4.2. да не допуска наднормено натоварване
със замърсители на околната среда на обектите,
подлежащи на здравна защита съгласно § 1, т. 3
от допълнителните разпоредби на Наредбата за
условията и реда за извършване на оценка на
въздействието върху околната среда, приета с
Постановление № 59 на Министерския съвет
от 2003 г. (ДВ, бр. 25 от 2003 г.);
6.4.3. да не нарушава режима на експлоатация на санитарно-охранителните зони
около водоизточниците и съоръженията за
питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни
и хигиенни нужди, съгласно Наредба № 3
от 2000 г. за условията и реда за проучване,
проектиране, утвърждаване и експлоатация на
санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово
водоснабдяване и около водоизточниците
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на минерални води, използвани за лечебни,
профилактични, питейни и хигиенни нужди
(ДВ, бр. 88 от 2000 г.);
6.4.4. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените технически и технологични
стандарти;
6.4.5. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
6.4.6. да спазва указанията, давани от министъра на енергетиката при съгласуване на
проектите;
6.4.7. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия;
6.4.8. да не разкрива и да не предоставя на
трети лица документация и информация по
чл. 13 ЗПБ, свързана с обекта на концесия,
без изрично писмено съгласие от министъра
на енергетиката.
6.5. За упражняване на правата и изпълнение на задълженията по концесията не се
изискват задължителни подобрения в находището.
6.6. Концесионерът може да упражнява
концесионна дейност само върху земя от
концесионната площ, върху която е придобил съответни права и след приключване
на необходимите процедури за промяна на
предназначението є при условията и по реда
на действащото законодателство.
6.7. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа
на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който включва концесионната
площ и пътните връзки между обекта на
концесията и местните и/или републиканските пътища.
7. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
7.1. Основни права на концесионера:
7.1.1. да добива подземни богатства – пясъци
и чакъли, в границите на находището по т. 1;
7.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – пясъци и чакъли;
7.1.3. право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка на
подземните богатства за срока на концесията;
7.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на
находище „Попенец“, складиране, преработка,
транспорт и продажба на подземните богатства по т. 1;
7.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се
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определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за
допълнително добиваните полезни изкопаеми;
7.1.6. да ползва за срока на концесията
съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и
техническа документация и информация за
находището по т. 1.
7.2. Основни задължения на концесионера:
7.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
7.2.1.1. изпълнява съгласуваните проекти
и планове по този договор;
7.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещото разработване на
находището;
7.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
7.2.1.4. опазва компонентите на околната
среда;
7.2.1.5. управлява отпадъците от добива и
първичната преработка на подземните богатства в съответствие с плана за управление на
минните отпадъци, съгласуван с министъра
на енергетиката;
7.2.2. да внася концесионното плащане при
условия и в срокове, определени в концесионния договор;
7.2.3. да изработи и съгласува с министъра на енергетиката, а при необходимост – и
с други компетентни държавни органи, при
условия, по ред и в срокове, определени в
концесионния договор:
7.2.3.1. цялостен работен проект за добив и
първична преработка; след съгласуването му
цялостният работен проект става неразделна
част от концесионния договор;
7.2.3.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична
преработка – при възникнала необходимост от
това; в тези случаи концесионерът уведомява
РИОСВ – Велико Търново, за уточняване на
необходимостта от провеждане на процедури
по реда на нормативната уредба по опазване
на околната среда преди съгласуването от
министъра на енергетиката;
7.2.3.3. годишен работен проект за добив
и първична преработка за всяка година от
срока на концесията; след съгласуването му
годишният работен проект става неразделна
част от концесионния договор;
7.2.3.4. цялостен проект за ликвидация
или консервация на миннодобивния обект и
рекултивация на засегнатите земи, представляващ неразделна част от проекта по т. 7.2.3.1;
концесионерът представя на министъра на
енергетиката на всеки 5 години от срока на
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концесията актуализация на проекта за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи;
7.2.3.5. годишни работни проекти за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи,
представляващи неразделна част от съответния проект по т. 7.2.3.3;
7.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци; след одобряване от министъра
на енергетиката планът за управление на
минните отпадъци става неразделна част от
концесионния договор;
7.2.4. да уведомява компетентните държавни
органи при условия и по ред, определени в
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху горските територии и
земеделските земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната и
обществения ред, пътищата и пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа;
7.2.5. да съставя и да води геоложка и
техническа документация за дейностите по
концесията съгласно изискванията на действащото законодателство;
7.2.6. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
7.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите и
действително продадени количества пясъци
и чакъли и среднопретеглената им продажна
цена за отчетния период, както и отчети за
дължимото концесионно плащане за съответното шестмесечие, до 15 дни след изтичане
на отчетния период;
7.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния работен проект за добив и първична
преработка и за вложените инвестиции през
изтеклата година, както и за изменението на
запасите и ресурсите, включващ необходимите
документи и доказателства, удостоверяващи
верността на посоченото в отчета;
7.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните
запаси в находището при доказана необходимост от ликвидация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи;
7.2.7. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
7.2.8. да спазва стриктно изискванията на
Закона за културното наследство и да осигури
периодично наблюдение на територията на
добивните работи от археолог от регионалния
исторически музей по местонахождение на
концесионната площ;
7.2.9. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
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7.2.10. да извърши ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите
земи за своя сметка, при условия и в срокове,
определени в съгласувания проект по т. 7.2.3.4;
7.2.11. при прекратяване на концесионния
договор да предаде концесионния обект по
т. 1 при условия и по ред, определени в концесионния договор.
7.3. Основни права на концедента:
7.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане в срокове и при условия, определени
в концесионния договор;
7.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително:
7.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията
по т. 7.2.6;
7.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
7.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право
на собственост, върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа документация;
7.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени в концесионния договор, изцяло или
част от банковите гаранции по т. 8.1.1 и 8.1.2;
7.3.5. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение
от страна на концесионера на което и да е от
задълженията по това решение или договора
или при нарушаване на условие за осъществяване на концесията.
7.4. Основни задължения на концедента:
7.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
7.4.2. да осъществява контрол за спазване
условията по концесията и изпълнение на
задълженията по концесионния договор;
7.4.3. да не разкрива и да не предоставя на
трети лица документация и информация по
чл. 13 ЗПБ, свързана с обекта на концесия, без
изрично писмено съгласие от концесионера.
8. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
8.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението
на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване
на годишна вноска от обезпечението по т. 8.2,
данък върху добавената стойност (ДДС), лихви
за забавено изпълнение на парични задължения, както и неустойки при неизпълнение на
непарично задължение и/или при нарушаване
на условията по концесията:
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8.1.1. за първата година от срока на концесията гаранцията е 14 038 лв. и се предоставя
не по-късно от 7 дни след датата на подписване
на концесионния договор;
8.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 100 на сто от стойността
на концесионното плащане за предходната
година с начислен ДДС и се предоставя на
концедента до 31 януари на съответната година;
8.1.3. банковите гаранции по т. 8.1.1 и 8.1.2
са валидни до 28 февруари на следващата
година;
8.1.4. при усвояване изцяло или на част от
гаранциите по т. 8.1 концесионерът е длъжен
да възстанови техния размер в 10-дневен срок
от уведомлението на концедента за усвояването им.
8.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи. Видът
на финансовото обезпечение и предвиденият
размер на средствата се договарят между
страните в концесионния договор.
8.3. Неустойки и лихви при неизпълнение
на договорните задължения или при нарушаване на условие по концесията. Формите на
неизпълнение, условията и редът за тяхното
установяване, както и видът и размерът на санкциите се определят в концесионния договор.
9. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, концесионно плащане, върху размера на което се
дължи ДДС, както следва:
9.1. Парични концесионни плащания за
срока на концесията, дължими на 6-месечни
вноски, като срокът на плащане е 30-о число
на месеца, следващ отчетния период.
9.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
9.3. Размерът на всяко плащане се определя
конкретно за всяка 6-месечна вноска, като 7 на
сто от базата за изчисляване на концесионното
плащане се умножи по добитото количество
подземно богатство за съответния отчетен
период съгласно чл. 1, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от
Методиката за определяне на конкретния
размер на концесионното възнаграждение за
добив на строителни и скалнооблицовъчни
материали – приложение № 4 към чл. 11 от
Наредбата за принципите и методиката за
определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда
на Закона за подземните богатства, приета с
Постановление № 127 на Министерския съвет
от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и
доп., бр. 46 от 2007 г.).
9.4. Размерът на концесионното плащане
за единица добито подземно богатство по
т. 9.3 не може да бъде по-нисък от стойност-
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та, получена съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква
„в“ – пясък и чакъл, и ал. 4 от методиката по
т. 9.3 – приложение № 4 към чл. 11 от наредбата, и Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета
от 19 май 1998 г. относно краткосрочната
статистика и Регламент (ЕО) № 1158/2005 г.
на Европейския парламент и на Съвета от
6 юли 2005 г. за изменение на Регламент (ЕО)
№ 1165/98 на Съвета.
9.5. Минималният размер на концесионното
плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) от срока на концесията не може да бъде
по-малък от сумата, определена на базата
на 30 на сто от предвидения средногодишен
добив за срока на концесията – 10 635 тона/
шестмесечие добита суровина, и предвидените стойности за единица добито подземно
богатство съгласно т. 9.4.
9.6. Размерът на концесионното плащане по
т. 9.3 и минималният размер на концесионното
плащане по т. 9.4 и 9.5 се променят с допълнително споразумение към концесионния
договор при промяна на законодателството,
уреждащо реда за тяхното определяне.
9.7. Министърът на енергетиката превежда
по бюджета на община Лясковец и на община Горна Оряховица част от извършеното
концесионно плащане в размер 50 на сто,
определен при условията и по реда на чл. 81,
ал. 2 от Закона за концесиите, без ДДС, съобразно пропорционалното разпределение
върху територията на съответната община,
което разпределение е, както следва: община Лясковец – 93,1 на сто, и община Горна
Оряховица – 6,9 на сто.
10. Концесионерът не дължи концесионно
плащане за времето на реализиране на дейностите, предвидени в съгласуван проект за
техническа ликвидация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи, при
условие че не се извършва добив на подземни
богатства, при условия и по ред, определени
в концесионния договор.
11. Оправомощава министъра на енергетиката:
11.1. Да проведе преговори и да сключи концесионния договор с „Аркус – строй“ – ЕАД,
гр. Велико Търново, в срок до шест месеца
от влизането в сила на решението за предоставяне на концесия.
11.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
11.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
11.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на концесионния договор.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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Приложение
към т. 2
Координатен регистър на граничните точки на
концесионната площ на находище „Попенец“
Координатна система „1970 г.“
№

X

Y

1.

4677683,0

9468444,0

2.

4677686,5

9468823,0

3.

4677598,0

9468823,0

4.

4677544,0

9468872,0

5.

4677450,0

9468869,0

6.

4677394,0

9468821,0

7.

4677395,0

9468581,0

8.

4677150,0

9468580,0

9.

4677150,0

9468674,0

10.

4676993,0

9468674,0

11.

4677011,0

9468337,0

12.
3000

4677462,0

9468408,0

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ИНСТРУКЦИЯ № И-1
от 12 април 2016 г.

за условията и реда за обмен на информация
между органите на Министерството на въ
трешните работи и Агенция „Митници“ чрез
достъп до автоматизирани информационни
системи
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) С тази инструкция се определят условията и редът за обмен на информация между органите на Министерството
на вътрешните работи (МВР) и А генци я
„Митници“ (АМ) чрез достъп до автоматизирани информационни системи (АИС) при
изпълнение на функциите им, произтичащи
от Закона за Министерството на вътрешните
работи (ЗМВР) и Закона за митниците (ЗМ).
(2) Достъпът по ал. 1 е свързан с предоставянето на справочна информация и
се осъществява при спазване на правилата
за информационна и персонална сигурност.
Чл. 2. Обменът на информация по чл. 1
между МВР и АМ се извършва при спазване
на ЗМВР, ЗМ, Данъчно-осигурителния про-
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цесуален кодекс (ДОПК), Закона за защита
на класифицираната информация (ЗЗКИ) и
Закона за защита на личните данни, както и
на подзаконовите актове по прилагането им.
Чл. 3. (1) Комуникационнитe канали за
достъп до АИС на МВР и АМ се предоставят
на централно ниво. Защитената комуникационна връзка между АМ и МВР се реализира
в рамките на Единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация
и за нуждите на националната сигурност.
(2) Достъпите се осъществяват чрез автоматизирани работни места (АРМ) в АМ
и в МВР.
(3) А генци я „Митници“ и МВР осиг уряват за своя сметка конфигурирани АРМ,
необходимите им комуникационни канали,
както и техническите средства за пренос и
защита на информацията.
(4) Точки за контакт за координиране на
дейностите по осигуряване на достъпите са
дирекция „Комуникационни и информационни системи“ в МВР и дирекция „Информационни системи“ в Централно митническо
управление на АМ. Служителите за връзка в
точките за контакт се определят със заповед
от съответните директори.
(5) Дирек ци я „Ком у никационни и информационни системи“ в МВР и дирекция
„Информац ионни сист ем и“ в Цен т ра лно
митническо управление на АМ поддържат
регистър на служителите с право на достъп.
Чл. 4. Компетентни слу ж ители на А М
и МВР могат да извършват проверки и да
упражняват контрол за спазване на условията и реда за осъществяването на достъп и
извършваните справки в АИС от служители
с право на достъп съответно на МВР и АМ.
Чл. 5. Достъпът на АМ и МВР до АИС
се предоставя с цел извършване на справочна дейност 24 часа в денонощието, 7 дни в
седмицата при спазване на принципа „необходимост да се знае“ по смисъла на ЗЗКИ.
Чл. 6. (1) Агенция „Митници“ и МВР си
оказват експертна помощ при предоставянето на достъпа до АИС, включително и за
обучение на служителите с право на достъп
за работа със съответните АИС.
(2) Агенция „Митници“ и МВР обменят
информация за нови системи, за добавени
нови фу нк ционалности и/или данни към
действащите към момента регистри, бази
данни и системи, както и за добавена нова
информация в тях.
Раздел II
Предоставяне на достъп на АМ до АИС на
МВР
Чл. 7. Министерството на вът решните
работи осигурява на АМ достъп за справочна дейност в АИС на МВР от АРМ на АМ,
както следва:
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1. през приложния програмен интерфейс
на Интегрираната информационна система
„Справки“ на МВР до следните АИС:
а) „Национален регистър български лични
документи“ – справки за български (БГ) и
чужди граждани (ЧГ), с включени роднински
връзки и документи за самоличност;
б) „Регистрация на превозни средства и
собствениците им“ – справки за собственост
на превозното средство (ПС): по данни за
собственик, по регистрационен номер, по
данни за ПС, по свидетелство за регистрация
и по история на регистрация;
в) „Граничен контрол“ – справки за пътувания на лица, ПС и съвместни пътувания;
г) „Издирвателна дейност и Национална Шен г енск а и нф орма ц ион на сис т ема“
(ИД-Н.ШИС):
аа) справки за издирвани лица, лица с
наложени мерки за административна принуда
и издирвани вещи в национална база данни;
бб) справки за издирвани вещи в базата
данни на Шенгенска информационна система
(ПС, невалидни лични документи/бланки,
номерирани/неномерирани вещи, оръжия,
индустриално оборудване, банкноти, ценни
книжа) – съгласно наредбата, издадена на
основание чл. 123, ал. 2 ЗМВР;
вв) справки за издирвани лица, издирвани
моторни превозни средства и невалидни (изгубени, откраднати или незаконно присвоени)
документи за пътуване в базата данни на
Международна организация на криминална
полиция „Интерпол“ – съгласно сключено
споразумение между МВР и АМ;
д) „Адресна регистрация на чужди граждани“ – справки за адресна регистрация на ЧГ;
е) „Регистър на лица със съдебна и полицейска регистрация“ – справки за БГ;
ж) Регистър за лица, за които има попълнен документ „Съобщение за установен извършител на престъпление“ – справки за БГ;
2. през приложния програмен интерфейс
на АИС „Тематични справки“ до „Централен
полицейски регистър“.
Чл. 8. Директорът на АМ определя със
заповед служителите от агенцията с право
на достъп до АИС по чл. 7.
Чл. 9. Директорът на АМ изпраща до главния секретар на МВР искане за предоставяне
на достъп на служителите по чл. 8, в което
се посочват: имена по документ за самоличност, ЕГН, служебен телефон, структурно
звено, номер на заповедта, с която същите
са определени да извършват справки в АИС
и за кои справочни дейности.
Чл. 10. След постъпване на искането по
чл. 9 МВР предоставя достъпа чрез индивидуално потребителско име и парола за достъп
до АИС на определените служители от АМ.
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Чл. 11. При отпадане на необходимостта
от достъп или при прекратяване на служебното или трудовото правоотношение на
служител по чл. 10 директорът на АМ в срок
до пет работни дни изпраща искане до МВР
за прекратяване на достъпа.
Чл. 12. (1) Действията на служителите по
чл. 10 при извършване на справки в АИС на
МВР се записват и съхраняват в бази данни,
част от АИС на МВР.
(2) При служебна необходимост информацията по ал. 1 се предоставя на АМ по
ред, определен от министъра на вътрешните
работи.
Ч л. 13. (1) А вт омат изи ра н и т е рабо т н и
места за дост ъп до А ИС по чл. 7 в А М
следва да се използват единствено за целите
на справочната дейност, предмет на тази
инструкция, и не могат да се използват за
достъп до интернет.
(2) Работните места по ал. 1 се поддържат
с актуални версии на антивирусен софтуер
и настройки за сиг у рност от системните
администратори на АМ.
Раздел III
Предоставяне на достъп на МВР до АИС
на АМ
Чл. 14. А генци я „Митници“ осиг у рява
достъп за справочна дейност в АИС на АМ
от АРМ на МВР чрез „Система за предоставяне на информация за управленски цели от
митнически и акцизни документи“ (МИС3А)
с изключение на данъчна и осигурителна
информация по смисъла на глава девета от
ДОПК, както следва:
1. информация относно извършени вносно-износни и транзитни операции – всички
к летк и от единни я а дминист ративен документ с изключение на тези, съдържащи
данъчна информация;
2. информация от валутни декларации;
3. информация от централизираната акцизна система на АМ:
а) Елект ронни ак цизни данъчни док ументи (е-АДД);
б) Електронен административен документ
(е-А Д);
в) акцизни декларации;
г) регистрации:
аа) лицензии;
бб) регистриран получател;
вв) регистриран изпращач;
гг) временно регистриран получател;
дд) задължителна регистрация;
ее) малка пивоварна;
ж ж) малък обект за дестилация и обект
на малък винопроизводител;
зз) освободен от акциз краен потребител;
ии) лице по чл. 76в от Закона за акцизите
и данъчните складове (ЗА ДС);

ВЕСТНИК

БРОЙ 32

кк) лице по чл. 76а ЗАДС;
лл) разрешения за продажба на тютюн и
тютюневи изделия;
4. и нформа ц и я о т носно ос ъщес т вен и я
контрол по пътни такси и разрешителен
режим на граничните контролно-пропускателни пунктове;
5. информация относно актове за установени административни нарушения.
Чл. 15. Главният секретар на МВР определя със заповед служителите от МВР с
право на достъп до АИС по чл. 14.
Чл. 16. Главният секретар на МВР изпраща до директора на АМ искане за предоставяне на достъп на лицата по чл. 15, в което
се посочват: имена по документ за самоличност, ЕГН, служебен телефон, структурно
звено, номер на заповедта, с която същите
са определени да извършват справки в АИС
и за кои справочни дейности.
Чл. 17. След постъпване на искането по
чл. 16 АМ предоставя достъпа чрез индивидуално потребителско име и парола за достъп
до АИС на определените служители от МВР.
Чл. 18. При отпадане на необходимостта
от достъп или при прекратяване на служебното или трудовото правоотношение на служител по чл. 17 главният секретар на МВР
в срок до пет работни дни изпраща искане
до АМ за прекратяване на достъпа.
Чл. 19. (1) Действията на служителите по
чл. 17 при извършване на справки в АИС на
АМ се записват и съхраняват в бази данни,
част от АИС на АМ.
(2) При служебна необходимост информацията по ал. 1 се предоставя на МВР въз
основа на писмено мотивирано искане от
главния секретар на МВР.
Ч л. 20. (1) А вт омат изи ра н и т е рабо т н и
места за достъп до МИС3А по чл. 17 в МВР
следва да се използват единствено за целите
на справочната дейност, предмет на тази
инструкция, и не могат да се използват за
достъп до интернет.
(2) Работните места по ал. 1 се поддържат
с актуални версии на антивирусен софтуер
и настройки за сигу рност от системните
администратори на съответните структури
в МВР.
Заключителни разпоредби
§ 1. Инструкцията се издава на основание
чл. 16г, ал. 3 от Закона за митниците.
§ 2. Инструкцията влиза в сила от деня
на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър на финансите:
Владислав Горанов
Министър на вътрешните работи:
Румяна Бъчварова
2987
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ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 13049
от 3 декември 2015 г.

по административно дело № 14147 от 2014 г.
Върховният административен съд на Репуб
лика България – трето отделение, в съдебно
заседание на двадесет и шести октомври
две хиляди и петнадесета година в състав:
председател: Панайот Генков, членове: Мира
Райчева, Албена Радославова, при секретар
Мариана Калчева и с участието на прокурора Вичо Станев изслуша докладваното от
съдията Албена Радославова по адм. дело
№ 14147/2014 г.
Производството е по чл. 185 – 196 от Административнопроцесуалния кодекс.
Образувано е по жалба на „Унифарма“ –
ЕООД, със седалище и адрес на управление
гр. София, район „Подуяне“, ул. Хан Тервел 7,
ЕИК 121687144, срещу разпоредбата на чл. 29,
ал. 1, т. 3 от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на
цените на лекарствените продукти, приета с
ПМС № 97 от 19.04.2013 г. (обнародвано в ДВ,
бр. 40 от 30.04.2013 г., в сила от 30.04.2013 г.). С
жалбата са релевирани доводи за нищожност
на подзаконовия нормативен акт поради постановяването му извън законовата делегация
за издаването му – от една страна, а от друга
страна – за незаконосъобразност на същата
разпоредба, като издадена в противоречие на
материалния закон и най-вече като постановена в противоречие на целите на Закона за
лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ). По тези доводи с жалбата е
направено искане за обявяване нищожността,
евентуално за отмяна на оспорения текст от
нормативния административен акт.
Със свое Решение № 9764 от 11.07.2014 г.,
постановено по адм. д. № 7710/2013 г. на
ВАС, тричленен състав на осмо отделение,
компетентният съд е обявил нищожността на
атакуваната разпоредба от наредбата, позовавайки се на твърдяната от жалбоподателя
материална некомпетентност на админис
тративния орган поради липса на законова
делегация в тази насока. Цитираното по-горе
решение е отменено с Решение № 13215 от
5.11.2014 г. на ВАС, петчленен състав на първа
колегия, по адм. д. № 10375/2014 г.
Петчленният състав на ВАС е приел, че
оспорената разпоредба не е нищож на на
твърдените от жалбоподател я основани я.
Въпреки допълнително развитите от първо
степенния съд доводи за незаконосъобразност
на оспорената разпоредба петчленният състав
не се е произнесъл по съществото на спора,
а е отменил съдебното решение и е върнал
делото за ново разглеждане от друг състав на
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съда с указания както за произнасяне по материалната законосъобразност на атакуваната
подзаконова разпоредба, така и за произнасяне
за съответствието є с административнопроизводствените правила, уредени в чл. 26, ал. 2 от
Закона за нормативните актове и чл. 77 АПК.
Именно по повод разглеждане на първоначалната жалба от друг тричленен състав на
ВАС след връщането на делото от петчленния
състав на ВАС, първа колегия, е образувано
производството по настоящото дело.
Редовно призован за съдебно заседание,
жалбоподателят „Унифарма“ – ЕООД, София,
се представлява от адв. Сотиров, който поддържа жалбата, а по същество развива доводи
за основателност на същата, съответно – за
незаконосъобразност на атакуваната разпоредба на подзаконовия нормативен акт, подробно
изложени от него в писмени бележки.
Ответникът – Министерският съвет, редовно призован, се представлява от юриск.
Демирев, който оспорва жалбата, а по същество твърди правилност на атакуваната
разпоредба от наредбата по съображения,
развити в писмени бележки.
Ответникът – министърът на здравеопазването, редовно призован, не се представлява
и не изразява становище по съществото на
спора в това производство, но ангажира доказателства във връзка с указанията на съда,
дадени с определение от 13.11.2014 г.
Представителят на Върховна административна прокуратура дава мотивирано заключение за основателност на жалбата и предлага
отмяна на атакуваната с нея разпоредба от
наредбата като незаконосъобразна поради
неспазване на производствените правила по
приемането є, уредени в чл. 77 АПК, както
и поради несъответствието є с целите на законите в сферата на здравеопазването.
Жалбата е предявена срещу разпоредба от
нормативен административен акт, подлежащ
на оспорване, и от юридическо лице, което
с оглед предмета си на дейност има правен
интерес от оспорването, поради което е допустима.
Разгледана по същество, същата е основателна.
Предмет на оспорване е разпоредбата на
чл. 29, ал. 1, т. 3 от Наредбата за условията,
правилата и реда за регулиране и регистриране
на цените на лекарствените продукти, приета с
ПМС № 97 от 19.04.2013 г., обнародвана в ДВ,
бр. 40 от 30.04.2013 г., в сила от 30.04.2013 г.
(наредбата). С атакуваната разпоредба като
едно от кумулативните условия за включване
на лекарствен продукт в Позитивния лекарствен списък е предвидено условието „международното непатентно наименование, към
което принадлежи лекарственият продукт/
комбинацията (при комбинирани лекарствени
продукти), се заплаща от обществен здравно-
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осигурителен фонд при същите заболявания
или индикации поне в пет от следните държави: Румъния, Франция, Естония, Гърция,
Словакия, Литва, Португалия, Испания, Белгия, Чехия, Полша, Латвия, Унгария, Италия,
Финландия, Дания и Словения“.
Съгласно Решение № 13215 от 5.11.2014 г.
на ВАС, петчленен състав на първа колегия, по адм. д. № 10375/2014 г., явяващо се
задължително за настоящия съдебен състав
относно съдържащите се в него указания
по тълкуването и прилагането на закона по
силата на чл. 224 АПК, оспореният текст на
подзаконовия нормативен акт е издаден от
компетентен орган в рамките на предвидената
в чл. 261а, ал. 5 във връзка с чл. 259, ал. 1, т. 4
и чл. 262, ал. 7 от Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ)
законова делегация и в предписаната от закона
писмена форма, поради което не е нищожен.
Въпреки това разпоредбата на чл. 29, ал. 1,
т. 3 от наредбата следва да бъде отменена
като незаконосъобразна на основание чл. 146,
т. 3 и 5 АПК.
При приемане на атакуваната подзаконова
норма съществено е нарушена процедурата
по чл. 77 АПК, тъй като при приемане на
разпоредбата не са обсъдени по същество предварително представените от жалбоподателя
възражения към проекта на този текст. Единственият мотив да не се приеме направеното
в рамките на чл. 77 АПК възражение се изразява в това, че разпоредбата била приета
още през 2007 г. и съставлявала обективен
критерий да се допуска заплащането с публични средства само на лекарствени продукти
с доказана ефективност и ефикасност при
прилагането им в клинични условия. Този
мотив по съдържание няма нищо общо със
същината на самото възражение – задушаване в зародиш на всяка родна инициатива
за производство на иновативни лекарствени
продукти, противоречие с целите на закона,
посочени в разпоредбата на чл. 262, ал. 4
ЗЛПХМ, ограничаване и нарушаване конкуренцията и забавяне достъпа на потребителите
до иновативните медикаменти и др., поради
което следва да се приравни на пълна липса
на обсъждане на представеното от „Унифарма“ – ЕООД, становище и възражение към
проекта на чл. 29, ал. 1, т. 3 от наредбата. При
приемането на подзаконовата разпоредба не е
взето предвид и не е обсъдено и представеното на вниманието на МС Решение № 1428 от
4.12.2012 г. на КЗК, постановено в производство
по чл. 28, т. 1 ЗЗК – за оценка за съответствие
на проекта за чл. 29, ал. 1, т. 3 от наредбата
с разпоредбите на ЗЗК. Това нарушение на
императивно разписаната в чл. 77 АПК про-
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цедура по приемане на нормативния текст е
съществено и влече незаконосъобразност на
оспорената разпоредба.
Разпоредбата на чл. 29, ал. 1, т. 3 от наредбата е незаконосъобразна и като несъответстваща на целите на Закона за здравето,
Закона за здравното осигуряване и Закона
за лекарствените продукти в хуманната медицина.
Според чл. 81, ал. 1 и 2 ЗЗ всеки български
гражданин има право на достъпна медицинска
помощ при условията и по реда по този закон
и ЗЗО, като правото на достъпна медицинска
помощ се осъществява при прилагане на следните принципи: своевременност, достатъчност
и качество на медицинската помощ и равнопоставеност при оказването є, а според чл. 86,
ал. 1, т. 3 ЗЗ като пациент всеки има право
на достъпна и качествена здравна помощ. Съгласно разпоредбата на чл. 262, ал. 4 ЗЛПХМ
(в редакцията є към датата на приемане на
оспорения текст от наредбата) лекарствените
продукти в Позитивния лекарствен списък се
подбират съобразно доказателства за ефикасност, терапевтична ефективност, безопасност и
анализ на фармако-икономически показатели.
Сред предвидените в чл. 262, ал. 4 ЗЛПХМ
критерии за включване на лекарствен продукт
в Позитивния лекарствен списък не фигурира
изискването този лекарствен продукт да бъде
включен в реимбурсната система на поне 5
от общо 17 други държави, което прави необоснован мотива, че разпоредбата на чл. 29,
ал. 1, т. 3 от наредбата въвежда още един
обективен критерий за доказана ефективност
и ефикасност на лекарствените продукти.
Според становището на КЗК подобно на
въведеното с чл. 29, ал. 1, т. 3 от наредбата
изискване се съдържа в нормативната уредба
единствено на Румъния и в нито една друга
държава – членка на ЕС, което указва още
веднъж на липсата на обективност на този
критерий. Въведеното с оспорената разпоредба
формално изискване не съответства на целта
на закона, който в чл. 262, ал. 2 ЗЛПХМ въвежда като единствени критерии за подбор на
лекарствени препарати в ПЛС – доказателства
за ефикасност, терапевтична ефективност,
безопасност и анализ на фармако-икономически показатели, конкретизирани и доразвити в чл. 30 от същата наредба. Условието
за включване в ПЛС, визирано в оспорената
разпоредба, не само че не съответства на
критериите по чл. 262, ал. 4 от закона, но
по същество препятства осъществяването
им, като забавя включването на иновативни
родни или чужди лекарствени продукти в
реимбурсната система до момента на включването им в реимбурсните системи на поне 5
от изброените 17 държави. По този начин не
се постигат и целите на ЗЗ и ЗЗО, доколкото
пациентите се лишават от достъпна, своевре-
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менна, достатъчна и качествена медицинска
помощ. Разпоредбата на чл. 29, ал. 1, т. 3 от
наредбата създава и предпоставки за неефикасно разходване на публични средства, тъй
като същата ограничава конкуренцията между
производителите на лекарствени продукт и,
вече включени в ПЛС, и производителите на
иновативни лекарствени продукти за същите
заболявания, което създава условия първите
производители да поддържат необосновано
високи цени на ЛП, включени в ПЛС.
С оглед гореизложеното жалбата на „Унифарма“ – ЕООД, София, е основателна. Оспорената от дружеството разпоредба на чл. 29,
ал. 1, т. 3 от наредбата е незаконосъобразна,
тъй като е приета при съществено нарушение
на административнопроизводствените правила
и в несъответствие с целта на закона, поради
което следва да бъде отменена на основание
чл. 146, т. 3 и 5 във връзка с чл. 196 АПК.
С оглед изхода от делото и предвид своевременно направеното от процесуа лни я
представител на жалбоподателя искане за
присъждане на съдебни разноски както за
първата, така и за касационната инстанция и
на основание чл. 226, ал. 3 АПК настоящият
съдебен състав намира, че Министерският
съвет следва да бъде осъден да заплати на
„Унифарма“ – ЕООД, София, ЕИК 121687144,
общо сумата 670 лв. съдебни разноски.
Воден от горното и на основание чл. 193,
ал. 1, предл. второ АПК, Върховният административен съд, трето отделение,
РЕШИ:
Отменя по жалба на „Унифарма“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Софи я, район „Подуяне“, ул. Хан Тервел 7,
ЕИК 121687144, разпоредбата на чл. 29, ал. 1,
т. 3 от Наредбата за условията, правилата и
реда за регулиране и регистриране на цените
на лекарствените продукти, приета с ПМС
№ 97 от 19.04.2013 г. (обнародвано в ДВ, бр. 40
от 30.04.2013 г., в сила от 30.04.2013 г.).
Осъжда Министерския съвет на Република България със седалище София и адрес
бул. Дондуков 1, да заплати на „Унифарма“ – ЕООД, София, ЕИК 121687144, сумата
670 лв., съставляваща съдебни разноски за
първата и касационната инстанция.
Решението подлежи на обжалване пред
петчленен състав на Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването
му на страните.
Съдебното решение, ако не е обжалвано
в срок или касационната жалба или протест
са отхвърлени, подлежи на обнародване в
„Държавен вестник“ и влиза в сила от деня
на обнародването му.
Председател:
Георги Колев
2790
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РЕШЕНИЕ № 3618
от 30 март 2016 г.

по административно дело № 1162 от 2016 г.
Върховният административен съд на Репуб
лика България – петчленен състав – I колегия,
в съдебно заседание на десети март две хиляди
и шестнадесета година в състав: председател:
Мариника Чернева, членове: Нина Докторова, Марио Димитров, Добринка Андреева,
Красимир Кънчев, при секретар Григоринка
Любенова и с участието на прокурора Маринела Тотева изслуша докладваното от съдията
Добринка Андреева по адм. дело № 1162/2016 г.
Съдебното производство е по чл. 208 и
следващите от Административнопроцесуалния
кодекс (АПК).
Образувано е по две касационни жалби,
съответно на министъра на здравеопазването,
подадена от процесуалния му представител
юрк. Н. Бранковска, и на Министерския съвет
на Република България чрез процесуалния
представител юрк. В. Демирев, против Решение № 13049 от 3.12.2015 г., постановено по
адм.д. № 14147 по описа за 2014 г. на тричленен
състав на Върховния административен съд,
трето отделение, с което е отменена разпоредбата на чл. 29, ал. 1, т. 3 от Наредбата за
условията, правилата и реда за регулиране
и регистриране на цените на лекарствените
продукти, приета с ПМС № 97 от 19.04.2013 г.
(обнародвано в ДВ, бр. 40 от 30.04.2013 г., в
сила от 30.04.2013 г.).
В касационните жалби са развити съображения, че решението е неправилно поради нарушение на материалния закон – чл. 262, ал. 2 и
4 и чл. 261а, ал. 5 от Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ), а
и на чл. 2 от с.з. и е с необосновано-отменителни основания по смисъла на чл. 209, т. 3
АПК. Касационните жалбоподатели твърдят,
че съдът неправилно приел, че оспорената
норма е приета при съществено нарушение
на процедурата по чл. 77 АПК, която норма
не посочва обем или норма на обсъждане.
Настояват и че не е налице противоречие на
оспорената разпоредба с посочените по-горе
норми от по-висока степен, нито с целите и
принципите на Закона за здравето (ЗЗ), Закона
за здравното осигуряване (ЗЗО) и ЗЛПХМ за
осигуряване на достатъчна, своевременна и
качествена медицинска помощ, поради което
не е следвало да бъде отменена. В съдебно
заседание на ВАС касационните жалбоподатели, представлявани съответно от юрк. Н.
Бранковска и юрк. В. Демирев, поддържат
касационните си жалби и молят петчленния
състав на Върховния административен съд да
отмени обжалваното съдебно решение и да
отхвърли жалбата на „Унифарма“ – ЕООД,
със седалище София, против оспорената част
на обжалвания административен акт.
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Ответникът – „Унифарма“ – ЕООД, със
седалище София, чрез процесуалния представител адв. Сотиров и в две писмени защити
оспорва касационните жалби, като излага
подробни съображения за тяхната неоснователност, включително с оглед новото изменение
на чл. 262, ал. 4 ЗЛПХМ, с искане те да бъдат
отхвърлени. Прави и искане за присъждане
на разноски за настоящата инстанция.
Представителят на Върховна админис
тративна прокуратура излага становище за
неоснователност на касационните жалби.
Намира решението за допустимо и правилно. Развива доводи, че първоинстанционният
съд обосновано е приел, че при приемане
на оспорената разпоредба на обжалваната
наредба съществено е нарушена процедурата
по чл. 77 АПК, тъй като не са обсъдени по
същество предварително представените от
жалбоподателя възражения към проекта на
този текст, а и не се съдържат мотиви относно
възраженията, включително на основание на
решението на КЗК, нито относно доводите,
че предложеният с чл. 29, ал. 1, т. 3 от наредбата формален критерий не съответства на
целта на чл. 262, ал. 4 ЗЛПХМ, тъй като нито
един от законовите критерии не е относим
към изискването лекарственият продукт да
се заплаща от обществен здравноосигурителен фонд в 5 от изброените 17 държави.
Намира и че правилно и обосновано съдът
е приел, че нормата на чл. 29, ал. 1, т. 3 от
процесната наредба следва да бъде отменена
не само на основание чл. 146, т. 3 АПК, но и
на т. 5 АПК – поради несъответствието є с
целите на ЗЗ, ЗЗО, ЗЛПХМ, тъй като създава предпоставки за забавяне включването в
реимбурсната система на нови лекарствени
средства до момента на включването им в
поне 5 от изброените 17 държави и създава
предпоставка за неефек тивно разходване
на публични средства с оглед ограничаване
на конкуренцията между производителите,
включени в Позитивния лекарствен списък, и
производителите на нови/иновативни лекарствени средства за същите заболявания, което
изключва стимулите на първите за намаляване
на цените. Сочи и че при хипотетично създаване на лекарствено средство с иновативен
изключителен лечебен ефект при спазване
на всички други нормативни изисквания с
чл. 29, ал. 1, т. 3 от наредбата се изключва
незабавното му прилагане в реимбурсната
система на страната до включването му в
съответните системи в 5 от 17 държави, което
не съответства на критериите по чл. 262, ал. 4
ЗЛПХМ, освен че лишаването на пациентите
от достъпна своевременна медицинска помощ
противоречи на целите на ЗЗ и ЗЗО. Намира, че не са налице касационни основания
за отмяна на съдебното решение. Предлага
жалбите да бъдат отхвърлени.
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Върховният административен съд, петчленен състав, намира, че касационните жалби
са подадени от надлежни страни, в срока по
чл. 211, ал. 1 и чл. 230 АПК и против подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което
са процесуално допустими.
Разгледани по същество, са неоснователни
по следните съображения:
Предмет на съдебен контрол в производството по чл. 185 и сл. АПК пред първоинстанционния съд е разпоредбата на чл. 29,
ал. 1, т. 3 от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на
цените на лекарствените продукти, приета с
ПМС № 97 от 19.04.2013 г. (обнародвано в ДВ,
бр. 40 от 30.04.2013 г., в сила от 30.04.2013 г.),
съгласно която в Позитивния лекарствен списък се включват лекарствени продукти, които
отговарят на три условия, едното от които, а
именно относимото – международното непатентно наименование, към което принадлежи
лекарственият продукт/комбинацията (при
комбинирани лекарствени продукти), да се
заплаща от обществен здравноосигурителен
фонд при същите заболявания или индикации
поне в пет от следните държави: Румъния,
Франция, Естония, Гърция, Словакия, Литва,
Португалия, Испания, Белгия, Чехия, Полша,
Латвия, Унгария, Италия, Финландия, Дания
и Словения. Първите две, неотносими към
предмета на спора, са: да са разрешени за
употреба съгласно изискванията на ЗЛПХМ
и в кратката характеристика на продукта да
са посочени показания за лечение, профилактика или диагностика на заболяванията,
заплащани по реда на чл. 6, ал. 2. Тоест с
атакуваната разпоредба, като едно от кумулативните условия за включване на лекарствен
продукт в Позитивния лекарствен списък, е
предвидено условието „международното непатентно наименование, към което принадлежи
лекарственият продукт/комбинацията (при
комбинирани лекарствени продукти), да се
заплаща от обществен здравноосигурителен
фонд при същите заболявания или индикации
поне в пет от посочените по-горе 17 държави“.
Жалбоподателят твърдял нищожност на
подзаконовия нормативен акт поради постановяването му от министъра на здравеопазването извън рамките на предоставената му
от закона нормотворческа компетентност,
т.е. извън законовата делегация за издаването
му – от една страна, а от друга – незаконосъобразност на оспорената разпоредба – като
издадена в противоречие с материалния закон
и с целите на ЗЛПХМ.
По п ърво т о м у т върден ие с Решен ие
№ 13215 от 5.11.2014 г., постановено по адм.д.
№ 10375/2014 г. ВАС, петчленен състав на първа колегия, приел, че оспорената разпоредба
не е нищожна, поради което отменил Решение
№ 9764 от 11.07.2014 г., постановено по адм.д.
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№ 7710/2013 г. на ВАС, тричленен състав
на осмо отделение, постановено в обратния
смисъл, и върнал делото за ново разглеждане
с указания за преценка на материалната законосъобразност на атакуваната подзаконова
разпоредба, а преди това и за произнасяне за
съответствието є с административнопроизводствените правила – съгласно чл. 26, ал. 2 от
Закона за нормативните актове и чл. 77 АПК.
В изпълнение на тези задължителни указания при второто разглеждане на делото
съдът преценил жалбата за основателна. След
като извършил дължимата проверка, приел,
че процесната разпоредба от посочената погоре наредба следва да бъде отменена като
незаконосъобразна на две основания – чл. 146,
т. 3 и 5 АПК.
По отношение на първото отменително
основание съдът счел за основателни доводите
на жалбоподателя, че при приемане на атакуваната подзаконова разпоредба съществено
е нарушена процедурата по чл. 77 АПК. В
тази връзка обосновал съображение, че при
приемане на разпоредбата не са обсъдени по
същество предварително представените от
жалбоподателя възражения към проекта на
този текст, както и че не са изложени мотиви
относно възраженията, включително основани на представеното на вниманието на МС
Решение № 1428 от 4.12.2012 г. на КЗК, постановено в производство по чл. 28, т. 1 ЗЗК – за
оценка за съответствие на проекта за чл. 29,
ал. 1, т. 3 от наредбата с разпоредбите на ЗЗК.
Освен че няма такива и относно доводите, че
предложеният с чл. 29, ал. 1, т. 3 от наредбата
формален критерий не съответства на целта
на чл. 262, ал. 4 ЗЛПХМ, тъй като нито един
от законовите критерии не е относим към
изискването лекарственият продукт да се
заплаща от обществен здравноосигурителен
фонд в 5 от изброените 17 държави.
По съществото на спора съдът преценил
като основателни и доводите на жалбоподателя, че оспорената разпоредба на чл. 29,
ал. 1, т. 3 от наредбата не е съобразена и с
целите на ЗЗ, ЗЗО, ЗЛПХМ. В тази връзка
съдът приел, че тя създава предпоставки за
забавяне включването в реимбурсната система на нови лекарствени средства до момента
на включването им в поне 5 от посочените
17 държави и създава предпоставка за неефективно разходване на публични средства с
оглед ограничаване на конкуренцията между
производителите, включени в Позитивния лекарствен списък, и производителите на нови
иновативни лекарствени средства за същите
заболявания, което изключва стимулите на
първите за намаляване на цените. Освен
този основен извод обосновал и втори – че
при хипотетично създаване на лекарствено
средство с иновативен изключителен лечебен
ефект при спазване на всички други норма-
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тивни изисквания процесната норма изключва
незабавното му прилагане в реимбурсната
система на страната до включването му в
съответните системи в 5 от 17 държави, което
не съответства на критериите по чл. 262, ал. 4
ЗЛПХМ, освен че лишаването на пациентите
от достъпна своевременна медицинска помощ
противоречи на целите на ЗЗ и ЗЗО.
По тези съображения отменил оспорения
подзаконов нормативен акт в обжалваната
част.
Така постановеното съдебно решение е
валидно, допустимо и правилно.
Неоснователни са доводите в касационните
жалби, че неправилно тричленният състав на
ВАС при повторното разглеждане на делото
е преценил, че оспорената норма е приета
при съществено нарушение на процедурата
по чл. 77 АПК. Тази норма действително не
посочва обем на обсъждане от компетентния
орган, но категорично изисква такова, а в случая, с оглед приложените по делото писмени
доказателства, е обоснован изводът на първоинстанционния състав за неспазена нормата
на чл. 77 АПК, изискваща от компетентния
орган да издаде нормативния административен акт, след като обсъди проекта заедно
с представените становища, предложения и
възражения.
Твърдението за противното се опровергава
от протокола от заседанието на Министерския
съвет на Република България от 17.04.2013 г.,
от който е видно, че направеното изложение
от министъра на здравеопазването относно
проекта за процесната наредба е в голяма
степен сходно с неговия доклад (л. 74), но
в тези изложение и доклад не се съдържат
съображения относно възраженията, инвокирани срещу чл. 29, ал. 1, т. 3 от наредбата
след публик у ването на проекта съгласно
чл. 26, ал. 2 ЗНА (л. 25 и сл. л. 138 и сл.),
включително и относно становището на КЗК
от 2012 г. (л. 34), дадено в Решение № 1428 от
4.12.2012 г. на КЗК, постановено в производство по чл. 28, т. 1 ЗЗК – именно за оценка
на съответствие на проекта за чл. 29, ал. 1,
т. 3 от наредбата с разпоредбите на ЗЗК. От
справката за отразяване на становищата по
проекта и мотивите относно основателността
им (л. 109 и л. 107) е видно, че разпоредбата
е въведена още през 2007 г. и обективен критерий да се допусне заплащането с публични
средства е само на лекарствени продукти
с доказана ефективност и ефикасност при
прилагането им в клинични условия, без да
се съдържат мотиви относно възраженията,
включително на основание на посоченото
решение на КЗК, нито относно доводите, че
предложеният с чл. 29, ал. 1, т. 3 от наредбата
формален критерий не съответства на целта
на чл. 262, ал. 4 ЗЛПХМ, тъй като нито един
от законовите критерии не е относим към
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изискването лекарственият продукт да се
заплаща от обществен здравноосигурителен
фонд в 5 от изброените 17 държави. Оспорената
разпоредба явно е единствено ограничение
(при спазване на останалите изисквания) за
включване в Позитивния лекарствен списък.
Но като се има предвид, че нито в справката,
нито в доклада и в изложението на министъра на здравеопазването пред Министерския
съвет на Република България не се съдържа
обсъждане на преобладаващата част от възраженията по съществото им, включително
и в заседанието на Министерския съвет на
Република България, се налага несъмнен извод
за правилност на преценката на тричленния
състав на ВАС, че относно чл. 29, ал. 1, т. 3
от наредбата чл. 77 АПК не е спазен.
Не са налице твърдените нарушения на
материалния закон, респ. че не е налице противоречие на оспорената разпоредба с норми
от по-висока степен. Горният извод следва от
съвкупния анализ на нормата на чл. 262, ал. 4
ЗЛПХМ (в относимата редакция), регламентираща подбирането на лекарствените продукти
в Позитивния лекарствен списък съобразно
доказателствата за ефикасност, терапевтична
ефективност, безопасност и анализ на фармакоикономически показатели, и тази на чл. 262,
ал. 4 ЗЛПХМ, че Позитивният лекарствен
списък включва лекарствени продукти съоб
разно посочени там критерии, без в тях да
фигурира изискването този лекарствен продукт
да бъде включен в реимбурсната система на
други държави, още по-малко на поне 5 от
общо 17 други държави. Като се изключи
несъщественият за предмета на делото термологичен спор дали това е критерий, или
условие, същественото в случая е, че няма
законово изискване този лекарствен продукт
да бъде включен в реимбурсната система на
поне 5 от другите посочени държави. Настоящият състав намира за обосновани изводите
на предходния, че горното условие препятства
въвеждането на оригинални иновативни лекарства на българския реимбурсен пазар – от една
страна, като забавя достъпа до тези медикаменти на лекарите и пациентите (до момента
на приемането им от здравноосигурителни
фондове в поне 5 от посочените 17 страни),
а от друга, създава опасност от ограничаване и нарушаване на конкуренцията с оглед
поставяне в по-благоприятно положение на
производители на вече включени в списъка
лекарства пред производителите на нови лекарства, което изключва стимулите за ценови
отстъпки предвид липсата на конкуренция на
нови лекарства за същите заболявания. А е
известно, че липсата на конкуренция застрашава една от основните цели на реимбурсната политика – за ефективно използване на
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публични средства, с оглед изключването на
стимулите за ценови отстъпки за включените
в Позитивния списък.
Тук следва да се посочи, че настоящият
състав намира за неоснователно твърдението
на първия касатор за допуснато нарушение
по чл. 261а, ал. 5 ЗЛПХМ (нов – ДВ, бр. 60
от 2011 г., в сила от 5.08.2011 г.; изм., бр. 102
от 2012 г., в сила от 21.12.2012 г.), тъй като
няма спор, че Министерският съвет по предложение на министъра на здравеопазването
определя с наредба условията и правилата за
регулиране на цените на лекарствените продукти по ал. 1, за регулиране на пределните
цени на отпусканите по лекарско предписание
лекарствени продукти по ал. 2 при продажбата им на дребно, както и условията и реда
за регистриране на цените на лекарствените
продукти, които се отпускат без лекарско
предписание. От тази норма обаче не следва
твърденият извод.
По следващото възражение в касационните
жалби, по-пространно развито в тази на втория касатор, съдът намира за необходимо да
посочи, че при съобразяване на чл. 52, ал. 1
от Конституцията (регламентиращ правото
на гражданите за здравно осигуряване, гарантиращо медицинска помощ и безплатно
ползване на медицинско обслужване при
условия и по ред, определени със закон) и
Решение № 2 от 2007 г. на Конституционния
съд (в което е посочено, че обхватът на здравното осигуряване не е неограничен и зависи
от икономическото състояние на държавата,
което се съобразява с бюджетните закони) и
като съобрази целите и принципите на ЗЗ,
ЗЗО, ЗЛПХМ за осигуряване на достатъчна
своевременна и качествена медицинска помощ
(чл. 2, т. 2, чл. 81, ал. 1 и ал. 2, т. 1, чл. 86,
ал. 1, т. 3 ЗЗ), при съобразяване и в рамките
на бюджетните възможности на НЗОК и МЗ
(чл. 5, т. 9 ЗЗО) и чл. 82, ал. 5 ЗЗ, за регистриране и осигуряване на лечебни продукти,
които отговарят на изискванията на качеството, безопасност и ефективност (чл. 2, чл. 262,
ал. 4 ЗЛПХМ). Настоящият състав намира за
обоснован решаващия извод на тричленния,
че оспорената разпоредба на чл. 29, ал. 1, т. 3
от наредбата не съответства на посочените
по-горе цели на ЗЗ, ЗЗО, ЗЛПХМ, защото
създава предпоставки за забавяне включването
в реимбурсната система на нови лекарствени
средства до момента на включването им в
поне 5 от изброените 17 страни и създава
предпоставка за неефективно разходвания
на публични средства с оглед ограничаване
на конкуренцията между производителите
на лекарства, включени в Позитивния лекарствен списък, и производителите на нови
иновативни лекарствени средства за същите
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заболявания, което изключва стимулите на
първите за намаляване на цените. В тази
връзка следва да се посочи, че правилно е
съобразено и показателното обстоятелство,
отразено в решението на КЗК, че в държавите
на ЕС, освен в Република България, изискване,
подобно на процесното – за реимбурсиране в
поне 3 други страни – членки на ЕС, за срок
от 1 г. има само в Румъния (л. 45). Предвид
направения там анализ на различните системи
за реимбурсиране в ЕС с оглед сходния им
характер относно критериите за включване
в съответните позитивни списъци и факта на
липса на подобно изискване – като това по
чл. 29, ал. 1, т. 3 от наредбата, води до несъмнен извод за необоснованост на твърденията
на двамата касатори, че включване от такова
естество представлява обективен критерий
за доказана ефективност и ефикасност при
прилагането му.
По тези съображения настоящият състав
на ВАС намира за необосновано и второто
основно възражение на касаторите, а именно за
липса на отменителното основание по чл. 146,
т. 5 АПК, респ. и за неправилно тълкуване
на посочените по-горе законови текстове от
тричленния състав на ВАС.
С оглед гореизложеното, не е налице неправилно прилагане на материалния закон
или необоснованост при постановяване на
обжалвания съдебен акт.
По тези съображения съдът намира доводите в касационните жалби за изцяло не
основателни.
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Изводите на първоинстанционния съд са
законосъобразни, не са налице касационни
основания за отмяна на решението, поради
което то следва да бъде оставено в сила.
При този изход на спора своевременно
направеното от ответника искане за присъждане на разноски за настоящата инстанция е
основателно и доказано в размер 300 лв. – за
заплатен адвокатски хонорар, видно от договор за правна защита и разписка, приложени
на л. 35 и л. 36 от делото. Касаторите следва
да бъдат осъдени да му ги заплатят общо в
посочения размер.
Водим от горното и на основание чл. 221,
ал. 2, предл. първо АПК, Върховният административен съд, петчленен състав на първа
колегия,
РЕШИ:
Оставя в сила Решение № 13049 от 3.12.2015 г.,
постановено по адм.д. № 14147/2014 г. на три
членен състав на Върховния административен
съд, трето отделение.
Осъжда Министерството на здравеопазването и Министерския съвет на Република
България да заплатят на „Унифарма“ – ЕООД,
София, общо сумата 300 лв. за разноски за
настоящата инстанция.
Решението не подлежи на обжалване.
Председател:
Георги Колев
2791
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-09-137
от 18 март 2016 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията във връзка с чл. 58, ал. 1, т. 1 и ал. 2
от Закона за сдружения за напояване, предложенията на доставчиците на вода за напояване и
одобрен доклад от зам.-министъра на земеделието
и храните № 93-3021 от 18.03.2016 г. нареждам:
Одобрявам цени на услугата „доставка на вода
за напояване“ за 2016 г., както следва:
І. На доставчици на вода за напояване – търговски дружества със 100 % държавно участие:
1. „Напоителни системи“ – ЕА Д,
С о ф и я – пределни цени без ДДС за различните
клонове на дружеството:
1.1. За клонове „Видин“, „Мизия“, „Среден
Дунав“, „Долен Дунав“, „Шумен“, „Черно море“,
„Бургас“, „София-клон“, „Струма-Места“:
Начин на доставка на вода за
напояване

Цена за доставка без
ДДС, лв./м 3

Гравитачно доставяна вода

0,240

Помпено доставяна вода І стъпало

0,440

Помпено доставяна вода ІІ стъпало

0,540

Помпено доставяна вода ІІІ стъпало

0,620

1

2

Капково напояване с гравитачна
вода

0,035

Капково напояване с помпено
доставяна вода І стъпало

0,070

1.3. За клон „Тополница“:
Начин на доставка на вода за
напояване

Цена за
доставка без
ДДС, лв./м 3

Гравитачно доставяна вода

0,130

Гравитачно доставяна вода за ориз

0,022

Капково напояване с гравитачна
вода

0,035

1.4. За клон „Горна Тунджа“:
Начин на доставка на вода за
напояване

Цена за доставка без
ДДС, лв./м 3

Гравитачно доставяна вода

0,220

Помпено доставяна вода І стъпало

0,380

Гравитачно доставяна вода за ориз

0,024

Капково напояване с гравитачна
вода

0,035

Капково напояване с помпено
доставяна вода І стъпало

0,070

1.5. За клон „Хасково“:
Начин на доставка на вода за
напояване

Цена за доставка без
ДДС, лв./м 3

Гравитачно доставяна вода

0,220

Помпено доставяна вода І стъпало

0,380
0,456

Капково напояване с гравитачна
вода

0,035

Помпено доставяна вода ІІ стъпало

Капково напояване с помпено
доставяна вода І стъпало

0,070

Капково напояване с гравитачна
вода

0,035

Капково напояване с помпено
доставяна вода ІІ стъпало

0,100

Капково напояване с помпено
доставяна вода І стъпало

0,070

Капково напояване с помпено
доставяна вода ІІ стъпало

0,100

Капково напояване с помпено
доставяна вода ІІІ стъпало

0,120

1.2. За клон „Марица“:
Начин на доставка на вода за
напояване

Цена за доставка без
ДДС, лв./м 3

1

2

1.6. За клон „Средна Тунджа“:
Начин на доставка на вода за
напояване

Цена за доставка без
ДДС, лв./м 3

Гравитачно доставяна вода

0,220

Гравитачно доставяна вода

0,150

Помпено доставяна вода І стъпало
и ІІ стъпало

0,420

Помпено доставяна вода І стъпало

0,280

Гравитачно доставяна вода за ориз

0,022

Капково напояване с гравитачна
вода

0,035

Помпено доставяна вода за ориз

0,028

Капково напояване с помпено
доставяна вода І стъпало

0,070
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1.7. Горните цени са образувани при условията на чл. 58, ал. 2 от Закона за сдружения за
напояване, които за дружеството „Напоителни
системи“ – ЕАД, са, както следва:
а) размер на предвидените поливни площ и – 3 0 4 82 0 д к а , в т.ч. з а о т глеж да не н а
ориз – 111 270 дка;
б) съобразно местонахождението на прогнозните поливни площи;
в) п р ог но з н и ко л и че с т в а н а до с т а в я н а
вода – общо 293 632 100 м 3, в т.ч. за напояване
на ориз – 267 048 000 м 3;
г) начини на доставяне на прогнозните водни
маси за напояване – гравитачно и помпено.
1.8. По точки от 1.1 до 1.6 са фиксирани пределните цени без ДДС на услугата „доставка на
вода за напояване“ при съответната прогноза за
необходими водни маси, но при увеличаване на
площите и водните маси над прогнозните доставчиците на вода за напояване могат да калкулират
цени, валидни за отделни региони, напоителни
системи и напоителни полета, по-ниски от посочените, и да извършват услугата „доставка на
вода за напояване“ по тях.
2. „Земинвест“ – ЕА Д, София
2.1. Гравитачно доставяна вода – 0,12 лв./м 3
без ДДС.
2.2. Цената по т. 2.1 е образувана при условията на чл. 58, ал. 2 от Закона за сдружения за
напояване, както следва:
a) размер на предвидените поливни площи – 9050 дка;
б) съобразно местонахождението на прогнозните поливни площи;
в) п р ог но з н и ко л и че с т в а н а до с т а в я н а
вода – общо 2 471 040 м 3;
г) начин на доставяне на прогнозните водни
маси за напояване – гравитачно.
ІІ. На доставчици на вода за напояване – сдружения за напояване:
1. СН „Съединение“, гр. Българово, община Бургас, прогнозни поливни площи 500 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 195 000 м 3 при
гравитачно доставяна вода – 0,06 лв./м 3 без ДДС.
2. СН „Златна праскова“, с. Драганци, община
Карнобат, прогнозни поливни площи 570 дка, прогнозни количества на доставяна вода 161 800 м 3
при помпено доставяна вода – 0,14 лв./м 3 без ДДС.
3. СН „Язлата“, с. Ново Паничарево, община
Приморско, прогнозни поливни площи 120 дка,
прогнозни количества на доставяна вода 48 000 м 3
при помпено доставяна вода – 0,21 лв./м 3 без ДДС.
4. СН „Камчия“, с. Планиница, община Руен,
прогнозни поливни площи 100 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 96 000 м 3 при
помпено доставяна вода – 0,35 лв./м 3 без ДДС.
5. СН „Ръжица-Разбойна“, с. Ръжица, с. Разбойна, община Руен, прогнозни поливни площи
2000 дка, прогнозни количества на доставяна вода
380 000 м 3 при помпено и гравитачно доставяна
вода – 0,047 лв./м 3 без ДДС.
6. СН „Момина църква“, с. Момина църква, община Средец, прогнозни поливни площи 210 дка,
прогнозни количества на доставяна вода 83 500 м 3
при гравитачно доставяна вода – 0,12 лв./м 3 без
ДДС.
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7. СН „Права река“, с. Грозден, община Сунгурларе, прогнозни поливни площи 210 дка, прогнозни количества на доставяна вода 78 800 м 3 при
гравитачно доставяна вода – 0,16 лв./м 3 без ДДС.
8. СН „Карнобатски води“, гр. Карнобат, община Карнобат, прогнозни поливни площи 526 дка,
прогнозни количества на доставяна вода 75 744 м 3
при помпено доставяна вода – 0,07 лв./м 3 без ДДС.
9. СН „Нептун-2006“, с. Добротич, община Вълчи
дол, прогнозни поливни площи 300 дка, прогнозни количества на доставяна вода 36 000 м 3 при
помпено доставяна вода – 0,0911 лв./м 3 без ДДС.
10. СН „Искър“, с. Искър, община Вълчи дол,
прогнозни поливни площи 50 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 26 000 м 3 при гравитачно доставяна вода – 0,0908 лв./м 3 без ДДС.
11. СН „Изворите 2007“, с. Левски, община
Суворово, прогнозни поливни площи 90 дка,
прогнозни количества на доставяна вода 35 100 м 3
при гравитачно доставяна вода – 0,0863 лв./м 3
без ДДС.
12. СН „Акваполи“, с. Брестак, община Вълчи
дол, прогнозни поливни площи 30 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 10 500 м 3 при гравитачно доставяна вода – 0,0672 лв./м 3 без ДДС.
13. СН „Николаевка“, с. Николаевка, община
Суворово, прогнозни поливни площи 100 дка,
прогнозни количества на доставяна вода 39 000 м 3
при гравитачно доставяна вода – 0,1455 лв./м 3
без ДДС.
14. СН „Изгрев“, с. Изгрев, община Суворово,
прогнозни поливни площи 70 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 27 300 м 3 при гравитачно доставяна вода – 0,0845 лв./м 3 без ДДС.
15. СН „Дунав“, гр. Свищов, община Свищов,
прогнозни поливни площи 3200 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 370 000 м 3 при
помпено доставяна вода – 0,12686 лв./м 3 без ДДС.
16. СН „Кастело“, с. Батошево, община Севлиево, прогнозни поливни площи 35 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 6080 м 3 при гравитачно доставяна вода – 0,24 лв./м 3 без ДДС.
17. СН „Орехите“, с. Душево, община Севлиево,
прогнозни поливни площи 131 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 43 920 м 3 при гравитачно и помпено доставяна вода – 0,2504 лв./
м 3 без ДДС.
18. СН „Иречек“, с. Иречек, община Каварна,
прогнозни поливни площи 1000 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 168 000 м 3 при
помпено доставяна вода – 0,4284 лв./м 3 без ДДС.
19. СН „Белгун“, с. Белгун, община Каварна,
прогнозни поливни площи 500 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 100 000 м 3 при
помпено доставяна вода – 0,4432 лв./м 3 без ДДС.
20. СН „Елана“, с. Вранино, община Каварна,
прогнозни поливни площи 710 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 154 700 м 3 при
помпено доставяна вода – 0,387 лв./м 3 без ДДС.
21. СН „Дуранкулак“, с. Дуранкулак, община
Шабла, прогнозни поливни площи 150 дка, прогнозни количества на доставяна вода 94 500 м 3 при
помпено доставяна вода – 0,2928 лв./м 3 без ДДС.
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22. СН „Батовска долина“, с. Оброчище, община
Балчик, прогнозни поливни площи 195 дка, прогнозни количества на доставяна вода 98 190 м 3
при гравитачно доставяна вода – 0,0621 лв./м 3
без ДДС.
23. СН „Рудина“, гр. Кърджали, община Кърджали, прогнозни поливни площи 130 дка, прогнозни количества на доставяна вода 41 600 м 3
при помпено доставяна вода – 0,20 лв./м 3 без ДДС.
24. СН „Стара река“, с. Бяга, община Брацигово,
прогнозни поливни площи 1315 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 481 600 м 3 при гравитачно доставяна вода – 0,0141 лв./м 3 без ДДС.
25. СН „Успех-2004“, с. Цар Асен, община
Пазарджик, прогнозни поливни площи 305 дка,
прогнозни количества на доставяна вода 146 400 м3
при гравитачно доставяна вода – 0,0698 лв./м 3
без ДДС.
26. СН „Коиловци“, с. Коиловци, община Плевен,
прогнозни поливни площи 200 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 100 000 м 3 при
помпено доставяна вода – 0,1443 лв./м 3 без ДДС.
27. СН „Борец“, с. Борец, община Брезово,
прогнозни поливни площи 700 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 252 000 м 3 при
гравитачно доставяна вода – 0,060 лв./м 3 без ДДС.
28. СН „Урожай“, с. Стрелци, община Брезово,
прогнозни поливни площи 1761 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 427 480 м 3 при гравитачно доставяна вода – 0,0601 лв./м 3 без ДДС.
29. СН „Чоба“, с. Чоба, общ ина Брезово,
прогнозни поливни площи 1000 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 240 000 м 3 при гравитачно доставяна вода – 0,0555 лв./м 3 без ДДС.
30. СН „Воден рай“, с. Пъдарско, община Брезово,
прогнозни поливни площи 1100 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 264 000 м 3 при
гравитачно доставяна вода – 0,06 лв./м 3 без ДДС.
31. СН „Липа“, с. Православен, община Първомай, прогнозни поливни площи 240 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 68 000 м 3 при гравитачно доставяна вода – 0,0801 лв./м 3 без ДДС.
32. СН „Искра“, с. Искра, община Първомай,
прогнозни поливни площи 835 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 211 600 м 3 при гравитачно доставяна вода – 0,0812 лв./м 3 без ДДС.
33. СН „Старосел“, с. Старосел, община Хисаря,
прогнозни поливни площи 1100 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 332 000 м 3 при
гравитачно доставяна вода – 0,05 лв./м 3 без ДДС.
34. СН „Старо Железаре“, с. Старо Железаре, община Хисаря, прогнозни поливни площи
940 дка, прогнозни количества на доставяна вода
328 800 м 3 при гравитачно доставяна вода – 0,0505
лв./м 3 без ДДС.
35. СН „Изгрев“, с. Белица, община Тутракан,
прогнозни поливни площи 1950 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 484 000 м 3 при
помпено доставяна вода – 0,20 лв./м 3 без ДДС.
36. СН „Агробим“, с. Омарчево, община Нова
Загора, прогнозни поливни площи 500 дка, прогнозни количества на доставяна вода 100 000 м 3
при гравитачно доставяна вода – 0,088 лв./м 3
без ДДС.
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37. СН „Блягорница-ОРИ“, с. Оризари, община
Твърдица, прогнозни поливни площи 550 дка,
прогнозни количества на доставяна вода 283 100 м3
при гравитачно доставяна вода – 0,0229 лв./м 3
без ДДС.
38. СН „Сърцево“, с. Сърцево, община Твърдица,
прогнозни поливни площи 180 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 110 000 м 3 при гравитачно доставяна вода – 0,0105 лв./м 3 без ДДС.
39. СН „Роса – М“, с. Марково, община Братя
Даскалови, прогнозни поливни площи 500 дка,
прогнозни количества на доставяна вода 120 000 м3
при гравитачно доставяна вода – 0,0776 лв./м 3
без ДДС.
40. СН „Ержа“, с. Плодовитово, община Братя
Даскалови, прогнозни поливни площи 1000 дка,
прогнозни количества на доставяна вода 260 000 м3
при гравитачно доставяна вода – 0,0617 лв./м 3
без ДДС.
41. СН „Сърневец“, с. Сърневец, община Братя
Даскалови, прогнозни поливни площи 600 дка,
прогнозни количества на доставяна вода 144 000 м3
при гравитачно доставяна вода – 0,066 лв./м 3
без ДДС.
42. СН „Конаре“, с. Конаре, община Гурково,
прогнозни поливни площи 350 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 84 000 м 3 при гравитачно доставяна вода – 0,0822 лв./м 3 без ДДС.
43. СН „Поречие Тунджа 02“, гр. Павел баня,
община Павел баня, прогнозни поливни площи
3000 дка, прогнозни количества на доставяна вода 515 000 м 3 при гравитачно доставяна
вода – 0,065 лв./м 3 без ДДС.
44. СН „Земя-вода“, с. Маца, община Раднево,
прогнозни поливни площи 414 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 99 360 м 3 при гравитачно доставяна вода – 0,0766 лв./м 3 без ДДС.
45. СН „Сокол“, с. Яздач, община Чирпан,
прогнозни поливни площи 1000 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 288 000 м 3 при гравитачно доставяна вода – 0,0674 лв./м 3 без ДДС.
46. СН „Кравино-2008“, с. Кравино, община
Опан, прогнозни поливни площи 700 дка, прогнозни количества на доставяна вода 216 000 м 3
при гравитачно доставяна вода – 0,0727 лв./м 3
без ДДС.
47. СН „Медово-2007“, с. Медово, община Братя
Даскалови, прогнозни поливни площи 370 дка,
прогнозни количества на доставяна вода 133 200 м3
при гравитачно доставяна вода – 0,0714 лв./м 3
без ДДС.
48. СН „Мелиоратор 02“, гр. Раднево, община
Раднево, прогнозни поливни площи 1000 дка, прог
нозни количества на доставяна вода 240 000 м 3
при гравитачно доставяна вода – 0,0689 лв./м 3
без ДДС.
49. СН „Съединение“, с. Съединение, община
Братя Даскалови, прогнозни поливни площи
250 дка, п рог нозни коли чест ва на доставяна вода 240 000 м 3 при гравитачно доставяна
вода – 0,0672 лв./м 3 без ДДС.
50. СН „Герлово“, гр. Търговище, община Търговище, прогнозни поливни площи 730 дка, прогнозни количества на доставяна вода 172 000 м 3
при гравитачно доставяна вода – 0,1068 лв./м 3
без ДДС.
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51. СН „Копрец 2004“, с. Копрец, община
Търговище, прогнозни поливни площи 140 дка,
прогнозни количества на доставяна вода 16 400 м 3
при гравитачно доставяна вода – 0,1524 лв./м 3
без ДДС.
52. СН „Съкровището на Кралево“, с. Кралево, община Търговище, прогнозни поливни
площи 121 дка, прогнозни количества на доставяна вода 18 219 м 3 при гравитачно доставяна
вода – 0,0235 лв./м 3 без ДДС.
53. СН „Водна лилия“, с. Преселец, община
Търговище, прогнозни поливни площи 110 дка,
прогнозни количества на доставяна вода 13 200 м 3
при гравитачно доставяна вода – 0,1136 лв./м 3
без ДДС.
54. СН „Вардун“, с. Вардун, община Търговище,
прогнозни поливни площи 1900 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 285 000 м 3 при
гравитачно доставяна вода – 0,01 лв./м 3 без ДДС.
55. СН „Голямо Асеново-2007“, с. Голямо Асеново, община Димитровград, прогнозни поливни
площи 130 дка, прогнозни количества на доставяна вода 70 000 м 3 при гравитачно доставяна
вода – 0,05 лв./м 3 без ДДС за членове на сдружението и 0,07 лв./м 3 без ДДС за водоползватели,
които не са членове на сдружението.
56. СН „Герена-2001“, с. Долно Войводиново,
община Хасково, прогнозни поливни площи
40 0 дка, п рог нозни коли чест ва на доставяна вода 120 000 м 3 при гравитачно доставяна
вода – 0,055 лв./м 3 без ДДС.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на заместник-министъра на земеделието и
храните доц. Георги Костов.
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Министър:
Д. Танева

РАЗРЕШЕНИЕ № BG-BIO-18
от 17 март 2016 г.
На основание чл. 18, ал. 1 и чл. 21, ал. 3, т. 1
и ал. 5 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти
на Европейския съюз във връзка със заявление
с вх. № 94-5626 от 23.10.2015 г. и сертификат за
акредитация с № 899 от 20.01.2014 г., издадени
от Гръцката акредитационна система (ESYD),
Национален акредитационен орган и Заповед
№ РД-09-131 от 17.03.2016 г. на министъра на земеделието и храните разрешавам на „Космосерт
услуги за сертифициране“ – АД, Гърция, със седалище в община Атина чрез „Космосерт услуги
за сертифициране – клон“ с ЕИК 203118625, със
седалище и адрес – София, ж. к. Гоце Делчев,
бул. България 49А, ет. 4, офис 35:
Да извършва контрол и сертификация на
продукти съгласно Регламент (ЕО) № 834/2007 на
Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното
производство и етикетирането на биологични
проду кти и за отм яна на Регламент (ЕИО)
№ 2092/91, (OB на ЕС, L 189 от 2.07.2007 г.) и
Регламент (ЕО) № 889/2008 на Комисията от 5
септември 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент № 834/2007 на
Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното
производство и етикетирането на биологични
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продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола (ОВ на ЕС,
L 250 от 18.9.2008 г.).
Продуктовият обхват включва: живи или
непреработени селскостопански продукти (вкл.
аквакултури) и водорасли; преработени селскостопански продукти и аквакултурни продукти
за използване като храна, включително дрожди
и водорасли; фураж, включително дрожди и вивариум; вегетативен размножителен материал и
семена за култивация.
Продуктовият обхват не включва производството на вино.
Разрешението е валидно до 19.01.2018 г.
МЗХ, Peг. № BG-BIO-18

2933

Министър:
Д. Танева

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-15-30
от 8 април 2016 г.
С оглед необходимостта от подобряване на
транспортно-комуникативните връзки в региона
и повишаване на качеството на обслужване и
допълнително изложени фактически мотиви,
описани в обяснителната записка към проекта
на подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП), на основание чл. 129, ал. 3, т. 2,
буква „в“ и ал. 4 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5
и чл. 128, ал. 2, 5 и 6 ЗУТ; писма на Агенция
„Пътна инфраструктура“ с изх. № 04-16-236 от
11.02.2016 г. и № 04-16-565 от 4.04.2016 г.; Разрешение на заместник-министъра на регионалното
развитие и благоустройството за изработване на
ПУП – ПП с изх. № АУ 10-14 от 26.03.2012 г.;
съобщаване на проекта на ПУП – ПП в „Държавен вестник“, бр. 41 от 16.05.2014 г.; Протокол от
11.02.2013 г. за проведени обществени обсъждания;
Акт от 16.06.2014 г. на Община Средец за липса
на постъпили възражения; Решение № 43-ПР от
2011 г. на министъра на околната среда и водите
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната
среда и водите; писмо с изх. № ОВОС-1344 и
ОВОС-1377 от 28.02.2012 г. на Министерството
на околната среда и водите; Решение № КЗЗ-01
от 29.01.2013 г. на Комисията за земеделските
земи за промяна предназначението на земеделски
земи за неземеделски нужди и утвърждаване на
площадки и трасета за проектиране на обекти в
земеделски земи; становище с изх. № ЗЗ-НН-198
от 12.04.2012 г. на Министерството на културата;
становище с рег. № 58, екз. 2 от 8.02.2013 г. и
писмо с рег. № 109 от 12.04.2013 г. на Областно
управление „Пожарна безопасност и защита на
населението“ – Бургас – Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“; здравно
заключение с изх. № 53-07-362 от 12.05.2012 г. на
Министерството на здравеопазването; писмо с
рег. № ДС-50215, екз. 1 от 20.09.2012 г. на Министерството на вътрешните работи – дирекция
„Управление на собствеността и социални дей-
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ности“; становище с рег. № 05-00-14 от 6.03.2012 г.
на Министерството на отбраната на Република
България; писмо с изх. № 26-1765-2 от 7.03.2013 г.
на „Национална електрическа компания“ – ЕАД;
писмо с изх. № 12-00-1898/2 от 25.04.2012 г. на
Басейнова дирекция за управление на водите в
Черноморския район; писмо с изх. № ЖИ-25338
от 18.12.2012 г. на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“; писмо с изх. № 1260
от 21.04.2012 г. на „Напоителни системи“ – клон
Черно море; писмо с изх. № БТГ 24-00-884 от
23.03.2012 г. на „Булгартрансгаз“ – ЕАД; писмо
с изх. № 04-3-164 от 19.02.2013 г. на „Овергаз Изток“ – АД; писмо с изх. № 1529 от 15.03.2012 г.
на „Мобилтел“ – ЕАД, София; писмо с № 1200-526 от 30.10.2014 г. на „Българска телекомуникационна компания“ – ЕАД; съгласувателно
писмо с изх. № NID/ID-014 от 16.03.2012 г. на
„Космо България Мобайл“ – ЕАД; писмо с изх.
№ ТД-883-1 от 31.03.2016 г. на „Водоснабдяване и
канализация“ – ЕАД, Бургас; писмо с изх. № 2542
от 29.03.2016 г. на „ЕВН България Електрораз
пределение“ – АД; Протокол № УТНЕ-01-02-03
от 9.03.2016 г. от Националния експертен съвет
по устройство на територията и регионалната
политика при Министерството на регионалното
развитие и благоустройството и Заповед № РД02-15-43 от 17.03.2015 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството одобрявам
подробен устройствен план – парцеларeн план
за обект: Път ІІ-53 „Ямбол – Средец“ Границата
ОПУ Ямбол/ОПУ Бургас – Средец от км 212+600
до км 212,956,44, в землището на гр. Средец, община Средец, област Бургас, съгласно приетите
и одобрени текстови и графични части, представляващи неразделна част от заповедта.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ във връзка
с чл. 132, ал. 1 и 2 АПК заповедта подлежи на
обжалване пред Административния съд – Бургас, в 30-дневен срок от обнародването є чрез
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството.

3016

За министър:
Н. Нанков

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3435-П
от 12 април 2016 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „a“, чл. 4, ал. 1, чл. 8, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и
чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3,
ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20,
ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол,
Решение № 1613 от 3.08.2015 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 67 от 2015 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение
№ 4089 от 12.04.2016 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
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1. Продажбата на „Опитна станция по сортоподдържане и семепроизводство – Бяла Слатина“,
намираща се в местността Агиното бранище,
землището на гр. Бяла Слатина, община Бяла
Слатина, област Враца, обособена част от „Сортови семена – Елит“ – ЕАД, София (наричана
по-нататък „обособената част“), да се извърши
чрез публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 2 430 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 50 000 лв. (без
включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска
200 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, посочена в тръжната
документация, най-късно до изтичане на срока
за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – София, ул. Врабча 23, стая 515, в срок
до 12-ия ден, считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“; цената на
тръжната документация е 1000 лв. (с включен
ДДС) или равностойността им в евро и се заплаща,
както следва: в касата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – само
в левове, или чрез банков превод по сметка на
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол: IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530
01, BIC код BNBGBGSD; плащането се извършва
преди получаване на тръжната документация;
разходите по заплащането на тръжната документация са за сметка на лицата, които я закупуват;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно,
че лицето е оправомощено да закупи тръжната
документация; в случай че документът по пред
ходното изречение е съставен на език, различен
от българския, същият следва да бъде придружен
с превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 14 ч. българско време на 15-ия ден,
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност, както и лица,
осъдени за банкрут;
2.8. посещения и огледи на обособената част
могат да се извършват всеки работен ден до
началния час на провеждане на търга след закупуване на тръжната документация и представяне
на удостоверение за право на извършване на
оглед, издадено от Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
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2.9. търгът ще се проведе на 15-ия ден, считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“, от 14 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. На основание чл. 8, ал. 2 ЗПСК паричните
постъпления от продажбата на обособената част
да бъдат преведени по сметката на „Сортови
семена – Елит“ – ЕАД, София.
4. Утвърждава тръжната документация за продажба на обособената част и проекта на договор
за приватизационна продажба като част от нея.

2979

Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

РЕШЕНИЕ № 3436-П
от 12 април 2016 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г,
ал. 3, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2,
ал. 1, т. 5, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от
Наредбата за търговете и конкурсите, чл. 5, т. 13,
чл. 7, ал. 1, т. 4 и 10, чл. 20, ал. 6 и чл. 22, ал. 1
от Устройствения правилник на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол,
Решение № 1624 от 2.10.2015 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 80 от 2015 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение
№ 4090 от 12.04.2016 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост с предоставени права за
управление на областния управител на област
Търговище, представляващ: поземлен имот с
идентификатор 73626.504.247, с площ 5916 кв. м,
намиращ се в промишлена зона, гр. Търговище,
община Търговище, област Търговище, ведно с
построените в него:
а) сграда с идентификатор 73626.504.247.1 („битова сграда“), със застроена площ от 20 кв. м;
б) сграда с идентификатор 73626.504.247.2
(„спирателни кранове“), със застроена площ от
13 кв. м;
в) сграда с идентификатор 73626.504.247.4
(„помпена“), със застроена площ от 27 кв. м;
г) сграда с идентификатор 73626.504.247.5 („машинна зала“), със застроена площ от 65 кв. м,
(наричан по-нататък „имота“), да се извърши
чрез публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 88 500 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 5000 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска
30 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, посочена в тръжната
документация, най-късно до изтичане на срока
за подаване на предложения;
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2.4. тръжната документация се закупува в Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – София, ул. Врабча 23, стая 414, в срок
до 10-ия ден, считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“; цената на
тръжната документация е 500 лв. (с включен ДДС)
или равностойността им в евро и се заплаща, както
следва: в касата на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол – само в левове,
или чрез банков превод по сметка на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол:
IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код
BNBGBGSD; плащането се извършва преди получаване на тръжната документация; разходите
по заплащането на тръжната документация са
за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 11 ч. българско време на 15-ия ден,
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност; лица, осъдени
за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на условията на
чл. 29 от Закона за собствеността, или лица, за
които със закон е установено, че нямат право да
придобиват право на собственост върху земя на
територията на Република България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжната
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 15-ия ден, считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“, от 11 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 ЗПСК.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
2980
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ОБЩИНА ГАБРОВО
РЕШЕНИЕ № 58
от 31 март 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 16 ЗМСМА, чл. 31, ал. 1 и чл. 17, ал. 1, т. 3
ЗАТУРБ Общинският съвет – гр. Габрово, реши:
1. Променя територията на кметство Гъбене,
като присъединява към територията му населените места Борското и Смиловци, Камещица и
Пенковци.
2. Променя територията на кметство Гергини,
като присъединява към територията му населените
места Гарван, Николчовци и Пейовци.
3. Променя територията на кметство Жълтеш,
като присъединява към територията му населените места Драганчетата, Торбалъжите и Ясените.
4. Променя територията на кметство Драгановци, като присъединява към територията му
с. Драгиевци.
5. Променя територията на кметство Поповци,
като присъединява към територията му населените места Гледаци, Дивеци, Мрахори, Пецовци,
Прахали, Продановци, Рачевци, Чавеи и Янковци.
6. Променя територията на кметство Чарково,
като присъединява към територията му населените
места Бойчета, Езерото, Поток и Червена локва.

2970

Председател:
Л. Георгиева

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
РЕШЕНИЕ № 67
от 24 март 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 и ал. 2
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Кърджали, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Изграждане на довеждащ
водопровод от напорен резервоар с. Царевец до
помпена станция с. Охлювец, община Кърджали,
област Кърджали“.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заинтересованите лица могат да обжалват решението за
одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Изграждане на довеждащ
водопровод от напорен резервоар с. Царевец до
помпена станция с. Охлювец, община Кърджали,
област Кърджали“ чрез кмета на община Кърджали
до Административния съд – Кърджали, в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Р. Мустафа
2900
РЕШЕНИЕ № 68
от 24 март 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Кърджали, реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ (подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване) за с. Главатарци и част от землището му.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заинтересованите лица могат да обжалват решението
за одобряване на ПУП – ПРЗ (подробен устрой-
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ствен план – план за регулация и застрояване)
за с. Главатарци и част от землището му чрез
кмета на община Кърджали до Административния
съд – Кърджали, в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Р. Мустафа
2901

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 66
от 31 март 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с
ал. 2 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Пазарджик, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе на
захранващ електропровод с дължина на трасето
198 м, започващо от съществуващ ТП на границата на ПИ № 148001 до ПИ № 132042 и 132043,
местности Каймака и Градището по КВС на
землище Мало Конаре, преминаващо през ПИ
№ 148088, 001713, 001689, 001687 и 132046 – полски
пътища, ПИ № 001381 – път I клас, ПИ № 001714
и 001686 – канали, и ПИ № 001688 – друга селскостопанска територия, съгласно изчертаните с
червено трасе и сервитути и приложения регистър
на засегнатите имоти.
Председател:
Х. Харалампиев
2957
РЕШЕНИЕ № 67
от 31 март 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с
ал. 2 ЗМСМА, чл. 9, ал. 2, чл. 124а, ал. 1, чл. 109,
ал. 1, т. 3 и ал. 2 и чл. 230, ал. 4 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Пазарджик, реши:
Одобрява проект на ПУП – ПРЗ за общински
поземлен имот 069122 с начин на трайно ползване
„Сметище“ в местност Кърски ливади по КВС
на землището на с. Сарая, община Пазарджик,
като с ПР за имота се обособява УПИ XX-122,
гробищен парк, регулацията на който се отдръпва
на 2 м, за разширяване на съществуващия полски
път. С ПЗ за новообособения УПИ се предвижда
свободностоящо застрояване с височина до 10 м,
при показателите за зона „Коо“ (комплексно
обществено обслужване) – П заст. 50 %, П озел.
50 % и Кинт. 1,0, съгласно означенията на приложения проект.
Председател:
Х. Харалампиев
2958
26. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството обявява, че на основание § 55
от преходните и заключителните разпоредби към
Закона за изменение и допълнение на Закона за
устройство на територията (ПЗРЗИДЗУТ – ДВ,
бр. 101 от 2015 г.), § 52, ал. 5 и 6 ПЗРЗИДЗУТ
(ДВ, бр. 98 от 2014 г.) и чл. 148, ал. 3, т. 2, букви
„б“ и „в“ и ал. 4, чл. 145, ал. 2, т. 2, букви „б“
и „в“ във връзка с чл. 143 и чл. 144, ал. 1 ЗУТ
и чл. 3, ал. 2 от Закона за пътищата е издал
Разрешение за строеж № РС-12 от 14.04.2016 г.
за обект: Път II-18 Софийски околовръстен път
в участъка от км 0+780 до км 6+300, подобек-

БРОЙ 32

ДЪРЖАВЕН

ти: Директно трасе в участъка от км 3+715 до
км 4+033, включително „Надлез по пътя за с.
Мрамор над СОП при км 3+996.39“ и Директно
трасе в участъка от км 5+920 до км 6+103.72,
при условията на чл. 60 АПК. Предварителното
изпълнение на разрешението за строеж може да
се обжалва пред Върховния административен съд
в 3-дневен срок от обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството. На
основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ разрешението за
строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
3015
16. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, отдел „Публични
вземания“, на основание чл. 253 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с постановление
за възлагане на недвижим имот № С160022-0910000043 от 6.04.2016 г. и постановление за възлагане на недвижим имот № С160022-091-0000040
от 4.04.2016 г. възлага на Мария Спасова Ганджулова следните недвижими имоти: апартамент
№ 3, намиращ се в София, ж.к. Манастирски
ливади-изток, ул. Майор Павел Павлов, бл. 3, в
комплекс „Бриз-юг“, ет. 1, със застроена площ
110,84 кв. м, състоящ се от: дневна-столова с
кухненски бокс, две спални, две бани с тоалетни,
склад и тераса, при съседи: запад – апартамент
№ 4, юг – улица, север – стълбищна площадка
и коридор, изток – апартамент № 2, заедно с
припадащите се 3,53 % идеални части от общите
части на сградата, равняващи се на 14,57 кв. м, и
1,07 % идеални части от правото на строеж върху
имота, в който е построена сградата, и гараж
№ 36, намиращ се в същата сграда, със застроена
площ 16,68 кв. м, при съседи: изток – гараж № 35,
юг – улица, запад – гараж № 37, север – подземна
улица, заедно с 1,52 % идеални части от общите
части на сутерена, равняващи се на 13,82 кв. м, и
заедно с 0,26 идеални части от правото на строеж върху имота, в който е построена сградата,
представляващ УПИ I-234а, 235, 346, 449, целият
с площ 3283 кв. м, от квартал 26 по плана на
гр. София, местност Манастирски ливади-изток,
при съседи на имота: изток – ул. Майор Павел
Павлов (стара 416), запад – улица и УПИ ІІ-234,
север – улица, юг – улица.
2903
5. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява конкурси за: професор по
4.4. Науки за земята (геология и проучване на
полезни изкопаеми); доценти по: 3.5. Обществени кому никации и информационни нау к и
(журналистика – телевизионни системи) – един;
4.1. Физически науки (физика на елементарните
частици) – един; 2.1. Филология (български език,
старобългарски език) – един; 4.6. Информатика
и компютърни науки (компютърни архитектури
и системи) – един; 2.1. Филология (съвременен
турски език – морфология и синтаксис) – един;
главни асистенти по: 3.6. Право (международно
публично право) – един; 3.3. Политически науки
(международни отношения) – един; 4.1. Физически науки (физика на вълновите процеси, вкл.
лазерна техника и нелинейна оптика) – един; 2.2.
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История и археология (история на българските
земи XV – XVII век) – един; 3.7. Администрация и управление (управление и предприемачество) – един; 2.2. История и археология (нова
история) – един; 3.8. Икономика – един; 1.3. Педагогика на обучението (методика на обучението по
география) – един; 4.4. Науки за земята (геология
и проучване на полезни изкопаеми) – един; 4.3.
Биологически науки (физиология на животните
и човека) – един; 2.4. Религия и теология (библеистика – Стар Завет) – един; 4.3. Биологически
науки (хидробиология – биологично водопречистване) – един; 4.5. Математика (математически
анализ) – един, всички със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Списъкът
с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на
научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. Кл. Охридски“. Документи – в
ректората, Информационен център, отдел „ЛСТО“,
стая 2, София 1504, бул. Цар Освободител 15, тел.
02/986-11-83, приемно време от 15 ч. до 17,30 ч.
2937
32. – Университетът по архитектура, строителство и геодезия – София, обявява конкурси
по професионално направление 5.7. Архитектура,
строителство и геодезия за доценти по: научна
специалност „Строителни конструкции (дървени и
комбинирани с дървесина конструкции)“ към катедра „Метални, дървени и пластмасови конструкции“ – един; по научна специалност „Технология
и механизация на строителното производство
(технология на строителството)“ към катедра
„Технология и механизация на строителството“ – един; по научна специалност „Строителна
механика, съпротивление на материалите“ към
катедра „Техническа механика“ – един, всички
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в университета, София,
бул. Христо Смирненски 1, тел. 02/963-52-45, вътр.
449 и 02/866-90-54.
2963
11. – Минно-геоложкият университет „Св.
Иван Рилски“ – София, обявява конкурси за
главни асистенти по: професионално направление
5.8. Проучване, добив и обработка на полезните
изкопаеми, научна специалност „Геология и проучване на полезните изкопаеми (Метални полезни
изкопаеми и геохимия)“ – един, за нуждите на
катедра „Геология и проучване на полезните изкопаеми“; професионално направление 5.8. Проучване, добив и обработка на полезните изкопаеми,
научна специалност „Техника на безопасността
на труда и противопожарна техника“ – един, за
нуждите на катедра „Руднична вентилация и техническа безопасност“, двата със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки и
документи: в университета, ректорат, канцелария
на сектор „Следдипломна квалификация“, ет. 3,
стая 79, тел. (02) 80-60-209.
2865
64. – Университетът „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, обявява конкурси за следните
академични длъжности: професори: в област
на висше образование 5. Технически науки по
професионално направление 5.3. Комукационна и компютърна техника, научна специалност
„Системи с изкуствен интелект“ – един; в област
на висше образование 5. Технически науки по
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професионално направление 5.10. Химични технологии, научна специалност 01.05.06 „Химия на
високомолекулярните съединения“ – един; доценти: в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.3.
Фармация, научна специалност „Технология на
лекарствените форми и биофармация“ – един; в
област на висше образование 7. Здравеопазване
и спорт по професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Хирургия“ – двама;
в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.3.
Фармация, научна специалност „Фармакогнозия
и фитохимия“ – един; в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна
специалност „Биохимия“ – един; в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт по
професионално направление 7.1. Медицина, научна
специалност „Микробиология“ – един; в област
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт
по професионално направление 7.1. Медицина,
научна специалност „Психиатрия“ – един; в област
на висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки по професионално направление 3.2.
Психология (Психология на общността и механизми за социална подкрепа) – един; в област на
висше образование 4. Природни науки, математика
и информатика по професионално направление 4.1.
Физически науки, научна специалност „Физика
на вълновите процеси“ – един; главни асистенти:
в област на висше образование 5. Технически
науки по професионално направление 5.10. Химични технологии (Управление на технологичния
риск) – един; в област на висше образование 5.
Технически науки по професионално направление
5.10. Химични технологии (Основи на химичната
технология) – един; в област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика
по професионално направление 4.3. Биологически
науки – един; в област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика по
професионално направление 4.5. Математика
(висша математика) – един, всички със срок 2
месеца; професор в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки по
професионално направление 3.9. Туризъм, научна
специалност 05.02.18. „Икономика и управление
(Туризъм – културен туризъм и глобализация в
туризма)“ – един; главни асистенти: в област на
висше образование 4. Природни науки, математика
и информатика по професионално направление
4.6. Информатика и компютърни науки, научна
специалност „Информатика (синтез и анализ
на алгоритми)“ – един; в област на висше образование 5. Технически науки, математика и
информатика по професионално направление 5.3.
Комуникационна и компютърна техника, научна
специалност „Компютърни системи и технологии
(микропроцесорна техника)“ – един, трите със
срок 3 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в ректората, к/с Славейков,
бул. Проф. Я. Якимов 1, стая 214, тел. 056/715-725.
2974
428. – Пловдивският университет „Паисий
Хилендарски“ обявява конкурси за заемане на
академичните длъжности: професори по: област
на висше образование 1. Педагогически науки,
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професионално направление 1.3. Педагогика на
обучението по... (Методика на обучението по
български език и литература в началния етап на
СОУ) – един със срок 3 месеца; област на висше
образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението
по... (Методика на обучението по информатика
и информационни технологии) – един със срок 3
месеца; област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално
направление 3.1. Социология, антропология и
науки за културата (Етнология – Антропология
на религиите) – един със срок 3 месеца; област
на висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.1.
Социология, антропология и науки за културата
(Социология – Социология на правото и модерните институции) – един със срок 3 месеца;
област на висше образование 4. Природни науки,
математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки (Аналитична химия – Инструментални методи за анализ) – един
със срок 2 месеца; област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.2. Химически
науки (Физикохимия) – един със срок 2 месеца;
област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално
направление 4.3. Биологически науки (Молекулярна биология – Регулация на генната експресия) – един със срок 3 месеца; доценти по: област
на висше образование 1. Педагогически науки,
професионално направление 1.3. Педагогика на
обучението по... (Методика на обучението по
български език) – един със срок 2 месеца; област
на висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.3.
Политически науки (Външна политика и национална сигурност) – един със срок 2 месеца; област
на висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.6.
Право (Наказателно право) – един със срок 3
месеца; област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално
направление 3.8. Икономика (Статистика и демография) – един със срок 2 месеца; област на
висше образование 4. Природни науки, математика
и информатика, професионално направление 4.1.
Физически науки (Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя) – двама
със срок 2 месеца; област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.3. Биологически науки (Зоология – Зоология на гръбначните) – един
със срок 2 месеца; област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.6. Информатика и
компютърни науки (Информатика) – един със срок
2 месеца; област на висше образование 4. Природни
науки, математика и информатика, професионално
направление 4.6. Информатика и компютърни
науки (Информатика) – един със срок 3 месеца;
главни асистенти по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално
направление 1.3. Педагогика на обу чението
по... (Методика на обучението по български
език) – един със срок 2 месеца; област на висше
образование 2. Хуманитарни науки, професионално
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направление 2.1. Филология (Теория и история
на литературата – Теория на литературата) – един
със срок 2 месеца; област на висше образование
2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (История на българската
литература от Освобождението до края на Първата
световна война) – един със срок 2 месеца; област
на висше образование 2. Хуманитарни науки,
професионално направление 2.2. История и археология (Археология – Антична археология) – един
със срок 2 месеца; област на висше образование
2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.4. Религия и теология (Християнско изкуство) – един със срок 2 месеца; област на висше
образование 3. Социални, стопански и правни
науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Етнология – Културно наследство) – един със срок
2 месеца; област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално
направление 3.6. Право (Гражданско и семейно
право) – двама със срок 2 месеца; област на висше
образование 3. Социални, стопански и правни
науки, професионално направление 3.6. Право
(Международно право и международни отношения – Международно публично право) – един със
срок 3 месеца; област на висше образование 3.
Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право (Административно
право и административен процес) – един със срок
3 месеца; област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално
направление 3.8. Икономика (Маркетинг – Ценова
политика) – един със срок 2 месеца; област на
висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление
4.5. Математика (Математическо моделиране и
приложение на математиката) – един със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в ректората, ул. Цар Асен 24, стая
120, тел.: 032/261 408.
2869
29. – Медицинският университет – Пловдив,
обявява конкурси за академични длъжности в
област на висше образование за: доценти по:
област на висше образование 1. Педагогически
науки, професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по физическо възпитание и
спорт: Физическо възпитание и спорт за нуждите
на преподаването на английски език към секция
„Физкулт у ра“, катедра „Физиологи я“ – един;
област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално
направление 4.2 Химически науки: Неорганична
химия към катедра „Химични науки“ – един; Био
органична химия, химия на природните и физиологично активни вещества към катедра „Химия
и биохимия“ – един; професионално направление
4.3 Биологически науки: Медицинска биохимия
към катедра „Химия и биохимия“ – един; Медицинска биология за нуждите на преподаването
на английски език към катедра „Медицинска
биология“ – един; Микробиология към катедра
„Микробиология и имунология“ – един; област
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1 Медицина: Обща
и клинична патология към катедра „Обща и
клинична патология и съдебна медицина“ – един;
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професори по: област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика,
професиона лно направление 4.2 Х имическ и
науки: Физикохимия към катедра „Химични науки“ – един; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление
7.1 Медицина: Медицинска радиационна физика,
специалност „Медицинска радиология и рентгенология“ (вкл. използване на радиоактивни изотопи)
за нуждите на преподаването на английски език
към катедра „Образна диагностика“ – един; Акушерство и гинекология към катедра „Акушерство и
гинекология“ – един; Неврохирургия към катедра
„Неврохирургия“ – един; Инфекциозни болести за
нуждите на преподаването на английски език към
катедра „Инфекциозни болести, паразитология
и тропическа медицина“ – един; професионално
направление 7.2 Стоматология: Терапевтична
стоматология за нуждите на преподаването на
английски език към катедра „Оперативно зъболечение и ендодонтия“ – един, всички със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – в ректората, Научен отдел,
бул. Васил Априлов 15А, 4002 Пловдив, тел. (032)
602 224; e-mail: nauchen.otdel@gmail.com.
2931
35. – Медицинският университет – Пловдив,
обявява конкурси за главни асистенти в област
на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина, по
научни специалности: „Хирургия“ към катедра
„Специална хирургия“ на Медицинския факултет – един, „Фармакология“ към катедра „Фармакология и лекарствена токсикология“ на Фармацевтичен факултет – един; 7. Здравеопазване и
спорт, професионално направление 7.2 Дентална
медицина, по научна специалност „Терапевтична
стоматология“ към катедра „Пародонтология и
заболявания на оралната лигавица“ на Факултет
по дентална медицина – един; 4. Природни науки,
математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки, по специалност:
„Аналитична химия“ към катедра „Химични
науки“ на Фармацевтичен факултет – един; „Неорганична химия“ към катедра „Химични науки“
на Фармацевтичен факултет – един, всички със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в ректората,
отдел „Човешки ресурси“, бул. Васил Априлов
15А, 4002 Пловдив, тел. (032) 602-403.
2930
17. – Аграрният университет – Пловдив, обявява конкурс за главен асистент в област на висше
образование 6. Аграрни науки и ветеринарна
медицина, професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Овощарство“,
със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в университета, отдел
„Човешки ресурси“, тел. 65 44 54.
2929
58. – Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за: Ветеринарномедицинския факултет за доценти в област на висше
образование 6. Аграрни науки и ветеринарна
медицина, п рофесиона лно нап равление 6.4.
Ветеринарна медицина по: Паразитология и инвазионни болести на животните – един; Обща и
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специална патология на животните – един, двата
със срок 2 месеца; факултет „Техника и технологии“ – Ямбол, за доцент в област на висшето
образование 5. Технически науки, професионално
направление 5.2. Електротехника, електроника
и автоматика по Електрически мрежи и системи – един, със срок 3 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи: за ВМФ – във
факултета, Студентски град, тел. 042/669 506;
за ФТТ – във факултета, ул. Граф Игнатиев 38,
тел. 046/669 181.
2932
29. – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, обявява
конкурс за академична длъжност „главен асистент,
висше училище“ за цивилен служител в катедра
„Корабоводене“ на факултет „Навигационен“ в
област на висше образование 5. Технически науки,
по професионално направление 5.5. Транспорт,
корабоплаване и авиация, учебна дисциплина
„Технически средства за корабоводене – 2 – Интегрирани навигационни системи“ – за едно
място, със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Справки и документи – в
училището, тел. 552-230, 552-243, 632-015, в. 16704,
и на сайта на училището: www.naval.-acad.bg.
2876
1. – Висшето училище по сигурност и икономика – Пловдив, обявява конкурс за академична
длъжност доцент в област на висше образование 9.
Сигурност и отбрана, професионално направление
9.1. Национална сигурност (Религия и сигурност:
поклонничеството в исляма – история и съвременни измерения) – един, със срок 3 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – във висшето училище на адрес: Пловдив,
бул. Кукленско шосе 13, тел. 032/622 522.
2991
28. – Институтът по физика на твърдото тяло
при БАН – София, обявява конкурс за главен
асистент по професионално направление 4.1.
Физически науки, специалност „Лазерна физика, физика на атомите, молекулите и плазмата
и физика на вълновите процеси“ за нуждите на
лаборатория „Електрон-фононни взаимодействия
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в канцеларията
на института, София 1784, бул. Цариградско шосе
72, тел. 877-34-92.
2866
69. – Медицинският институт при Министерството на вътрешните работи на основание
Заповед № 895 от 11.04.2016 г. на директора
на МИ – МВР, обявява конкурс за заемане на
академична длъжност професор по научната
специалност „Ортопедия и травматология“ в
област на висше образование 7. Здравеопазване
и спорт, научна област „Медицински науки“,
професионално направление 7.1. Медицина в
Клиника по ортопедия и травматология – Хирургичен профил на МБАЛ – ЦКБ, в София към
Лечебни заведения за болнична помощ, със срок
за подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, считано от деня,
следващ обнародването на обявата. Подробна
информация за конкурса и необходимите документи за участие се съдържат в Заповед № 895
от 11.04.2016 г. за обявяване на конкурса и могат
да се получат от сектор „Човешки ресурси“ при
Медицинския институт – МВР – гр. София 1606,
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бул. Ген. Михаил Скобелев 79, всеки работен ден
от 8 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч., тел. за справки:
982-15-96 и 982-14-60.
2938
78. – Институтът по царевицата – Кнежа, към
Селскостопанската академия – София, обявява
конкурс за заемане на академична длъжност
доцент по професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“ – един,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи в деловодството на Института по царевицата, тел. 091327163.
2945
62. – Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции на основание чл. 30
ЗПСК обявява, че през март 2016 г. са продадени
следните обекти: 1. ПИ с пл. № 10, кв. 124, м.
Зона Б-18, бул. Константин Величков 7, София,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Възраждане“, продаден на Калин Христов Калев
за 58 000 лв.; на основание чл. 2, т. 1 и чл. 66,
ал. 1, т. 1 ЗДДС върху достигнатата на търга цена
е начислен 20% ДДС в размер 11 600 лв.; продажната цена на обекта с ДДС е в размер 69 600 лв.,
изплатени изцяло от купувача; 2. УПИ IX-4,
кв. 103, м. Западно направление, кв. 181, ул. Шар
планина 38, София, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Възраждане“, продаден
на „ПИ – Рекърдс“ – ООД, представлявано от
Атанас Владимиров Панов чрез пълномощник
Боян Велиславов Цанков, за 532 000 лв.; на основание чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1 ЗДДС върху
достигнатата на търга цена е начислен 20% ДДС
в размер 106 400 лв.; продажната цена на обекта
с ДДС е в размер 638 400 лв., изплатени изцяло
от купувача; 3. магазин, ж.к. Зона Б-5, бл. 14, вх.
В, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Възраждане“, София, продаден на „МАРС1“ – ЕООД, представлявано от Пламен Иванов
Найденов, за 46 000 лв., изплатени изцяло от
купувача; сделката е освободена от ДДС (чл. 45,
ал. 3 ЗДДС); 4. помещение, ж.к. Зона Б-5, бл. 2,
вх. Б, ет. 1, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Възраждане“, София, продаден
на Теодора Василева Саламбашева, за 29 000 лв.,
изплатени изцяло от купувача; сделката е освободена от ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС).
3003
3. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за план за
регулация и застрояване и план-схеми на мрежите
и съоръженията на техническата инфраструктура
на м. кв. Ботунец в граници: от север – ул. Балкан, ул. Васил Левски, новопроектирана улица по
о.т. 34-94-95-96, от изток – новопроектирана улица
по о.т. 96-97-99-100-168-156, ул. Витиня, ул. Мусала,
ул. Зорница, граница между устройствени категории „Жс“ и „Оо“ в кв. 26; от юг – граница между
устройствени категории „Жс“ и „Жк“ в кв. 29,
ул. Искър, граница между устройствени категории
„Жс“ и „Жк“ в кв. 31, ул. Искър, новопроектирана
улица по о.т. 130-131, граница между устройствени
категории „Оо“ и „Са2“ в кв. 32; улица по о.т.
142-141; от запад – ул. Здравец, ул. Васил Левски,
които са изложени в район „Кремиковци“. Заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта

БРОЙ 32

ДЪРЖАВЕН

на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
район „Кремиковци“.
2886
5. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
план за регулация и застрояване и план-схеми
на мрежите и съоръженията на техническата
инфраструктура на м. кв. Ботунец – жилищен
комплекс в граници: жп ареал, ул. Васил Левски,
ул. Балкан, ул. Васил Левски, ул. Здравец, улица
по о.т. 141-142, граница между устройствени категории „Оо“ и „Са2“ в кв. 32, новопроектирана
улица по о.т. 131-130, ул. Искър; граница между
устройствени категории „Жс“ и „Оо“ в кв. 26, ул.
Зорница, ул. Мусала, ул. Витиня, новопроектирани улици по о.т. 204-205-206-207-210-211-213-214;
по о.т. 214-217-220-221-222; по о.т. 222-224, граница
между устройствени категории „Оо“ и „Са24“,
между „Жс“ и „Са2“, регулационните граници на
УПИ IV в кв. 33, улица по о.т. 238-145, регулационните граници на УПИ IV в кв. 41, земеделски
път, ул. Васил Левски, от запад регулационните
граници на УПИ I от кв. 41, които са изложени
в район „Кремиковци“. Заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта на основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез район „Кремиковци“.
2878
6. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
план за регулация и застрояване, план-схеми
на мрежите и съоръженията на техническата
инфраструктура и план-схема за разполагане на
преместваеми обекти на м. кв. Ботунец – гробищен парк „Изток“ в граници: от югозапад – път за
с. Горни Богров; от северозапад – ул. Витиня (по
о.т. 207-210-211); от североизток – земеделски път,
от изток и югоизток – граница между устройствени категории „Тгп“ и „Ссб“, които са изложени
в район „Кремиковци“. Заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта на основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез район „Кремиковци“.
2879
3. – Община Аксаково, област Варна, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен план за изграждане на обект: „Водопроводно
отклонение“ за ПИ № 050006 по КВС на землище
с. Въглен, община Аксаково, област Варна, с
териториален обхват поземлени имоти по КВС
на землище с. Въглен, както следва: № 018016 и
018049 – полски пътища, собственост на община
Аксаково. Проектът за подробен устройствен план
е изложен за разглеждане в техническата служба
на Община Аксаково, ет. 4, стая 6. Приемен ден
на техническата служба е всеки вторник от 9
до 12 ч. и от 13 до 16 ч. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до кмета на община Аксаково.
2959
6. – Областният управител на област Бургас
на основание чл. 154, ал. 5 във връзка с ал. 2,
т. 8 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
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че е одобрeн работен инвестиционен проект за
изменения в одобрения инвестиционен проект в
обхвата на съществените отклонения и е издадена
заповед № РД-09-15 от 8.04.2016 г. на основание
чл. 154, ал. 5 ЗУТ за допълване на Разрешение за
строеж № 1 от 18.02.2008 г., издадено на Община
Бургас за обект „Външен водопровод от разпределителна шахта с. Мъглен до напорен водоем
с. Драганово“. Заповедта подлежи на обжалване
на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
2912
27. – Община Велики Преслав на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е внесен за одоб
рение проект на ПУП – ПП (парцеларен план)
за обект „Линеен обект за реконструкция на жп
прелез на км 423+230 в с. Хан Крум“. Трасето
започва от асфалтов път в ПИ 28 (полски път),
преминава през ПИ 30 – собственост на НК
„ЖИ“, засяга частично урбанизираната територия
изцяло улица, преминава през ПИ 9 (местен път)
и се включва в съществуващата улица. Общата
дължина на трасето е 60 м. Проектът е изложен
в Община Велики Преслав, ул. Б. Спиров 58,
ет. 2, стая 212. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за ПУП – ПП до общинската
администрация.
2885
84. – Община Карлово на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУ Т съобщава, че е изработен проект
за създаване на подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементи на
техническата инфраструктура – електропровод за
захранване на поземлен имот с идентификатор
36498.337.14 (УПИ 36498.337.14 – производствени
и складови дейности) в местност Скелята по
кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Карлово, община Карлово.
ПУП – ПП предвижда трасето на електропровод
за захранване на поземлен имот с идентификатор 36498.337.14 (УПИ 36498.337.14 – производствени и складови дейности), местност Скелята, по КККР на гр. Карлово да премине през
имот 36498.328.56 – нива – частна собственост,
в м. Амечево, имот 36498.328.57 – дере, овраг,
яма – публична собственост на община Карлово,
в м. Амечево, имот 36498.337.21 – изоставена
нива – стопанисвано от Община Карлово, в м.
Скелята. Проектът е изложен за разглеждане в стая
№ 203 в сградата на общинската администрация.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
2917
2. – Община Карлово на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 ЗУТ и решение по т. ХVІ от Протокол
№ 7 от 1.04.2016 г. на ЕСУ Т – Община Карлово, съобщава на заинтересованите лица, че
е изработен проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план за елементи на
техническата инфраструктура: електропровод и
водопроводно отклонение за захранване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 36498.48.5
в местността Чакъла по кадастралната карта и
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кадастралните регистри на гр. Карлово, община
Карлово, област Пловдив. Проектът предвижда
трасета на електропровод и водопроводно отклонение да преминат през имоти: 36498.48.191 – полски
път, публична общинска собственост на община
Карлово по КККР на гр. Карлово – зоната с
ограничителен режим е 0,060 дка; 000438 – пасище, мера, публична общинска собственост на
община Карлово по КВС на с. Дъбене – зоната
с ограничителен режим е 0,027 дка. Проектът
може да се разгледа в сградата на общинската
администрация, стая № 203, отдел УС и П, КРИП
и КС („Устройствени схеми и планове, кадастър
и регулация, инвестиционни проекти и контрол
по строителството“). На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечния срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация. Заинтересованите собственици да носят със
себе си документ за собственост.
3004
5. – Община Момчилград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за елементите на техническата
инфраструктура – ВиК схема и електросхема на
поземлен имот № 000748, местност ЯВЛ.1159 в
землището на с. Загорско, община Момчилград,
област Кърджали, с възложител Медиха Хълми
Хайрула. Проектът е изложен в сградата на
общинската администрация, стая № 23. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
2972
16. – Община Перник на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за изменение на подробен
устройствен план – план за регулация (ПУП – ПР)
на част от кв. 130а и кв. 130 по регулационния
план на гр. Перник, кв. Изток, по искане на
„Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД, София, и ЕППР – Перник. С проекта се предвиждат
изменения в плана на регулация, както следва:
изменя се вътрешната дворищнорегулационна
граница между УПИ I – „За парк“, и УПИ II17131 – „За подстанция“, кв. 130а, и УПИ II – „За
озеленяване“, кв. 130, по имотната граница между
поземлени имоти с идентификатори 55871.514.7131
и 55871.514.6982; изменя се вътрешната дворищнорегулационна линия между УПИ II-17131 – „За
подстанция“, и УПИ III – „За парк“, по имотната
граница между поземлени имоти 55871.514.7131,
55871.514.6983 и 55871.514.9520, кв. 130а; северната
граница на новопроектирания УПИ II-7131 – „За
подстанция“, кв. 130а, се запазва до улица с
о.т. 52409 – о.т. 52411. С предложения ПУП се
засягат имоти, собственост на 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
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
2973
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6. – Областният управител на област Пловдив на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица, че на основание чл. 154,
ал. 2, т. 6 и ал. 5 ЗУТ е издадена Заповед № РД20-46 от 12.04.2016 г. за допълване на Разрешение
за строеж № РЗШ-01-1 от 9.01.2009 г. за обект:
„Модернизация на железопътна инфраструктура с
цел увеличаване на пропускателната способност
чрез подобряване на параметрите на железния
път и увеличаване на проектните скорости на
ІІІ жп линия „София – Карлово – Зимница“,
участък от км 102+740 до км 148+764, попадащ
на териториите на общините Карлово и Сопот,
област Пловдив, с възложител ДП „Национална
компания железопътна инфраструктура“. Заповед
та може да бъде обжалвана от заинтересуваните
лица чрез областния управител на област Пловдив
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
2971
19. – Община Пловдив на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработена план-схема
на обект: „Разширение на съществуваща електронна съобщителна мрежа на „Цифрова кабелна корпорация“ (ЦКК) – ООД, за допълване на
действащ ПУП – ПРЗ на квартал Прослав, район
„Западен“, гр. Пловдив“. План-схемата се намира
за запознаване в сградата на Община Пловдив,
пл. Централен 1, ет. 8, ст. 6. Съгласно чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до администрацията на
Община Пловдив.
2920
1. – Община „Марица“, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава че е
изготвен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за „Газоснабдяване на община „Марица“ – отклонение от
разпределителни газопроводи извън границата
на урбанизираната територия на община „Марица“ – клон 1 за захранване на 73342.225.872 – собственост на „Кордел България“ – ЕАД“, преминаващ през имоти по КК на с. Труд, община
„Марица“, област Пловдив.
2896
5. – Община „Родопи“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Трасе на
уличен водопровод за УПИ 040271 – хранителновкусово производство, от съществуващ частен
водопровод на фирма „Валинор“ – ООД, землище
с. Браниполе, местност Казачка, община „Родопи“,
с обща дължина 640 м, преминаващ през имоти
№ 040312, № 040189 и № 040198 – полски пътища,
общинска собственост, съгласно регистър на засегнатите имоти, заверен от ОС „З“ – „Родопи“,
на 2.03.2016 г. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се
запознаят с предложения ПУП – ПП в сградата
на Община „Родопи“ и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
2914
9. – Община „Родопи“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план – пар-
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целарен план (ПУП – ПП) за обект: „Трасета за
външно водоснабдяване за УПИ 011105 – складове
за промишлени стоки, УПИ 011289 – складове за
промишлени стоки, УПИ 011122 – складове за
промишлени стоки, УПИ 011124 – складове за промишлени стоки, УПИ 011290, 011223, 011224 – складове за промишлени стоки, УПИ 011110 – складове
за промишлени стоки, УПИ 011214 – складове за
промишлени стоки, УПИ 011219, 011220 – складове
за промишлени стоки, УПИ 011254 – складове за
промишлени стоки, в землището на с. Крумово,
местност Орешака, УПИ 020055 – складове за
промишлени стоки, в землището на с. Крумово,
местност Станимашки път, УПИ 041031 – складове
за промишлени стоки, в землището на с. Ягодово,
местност Гърдите, и УПИ 043028 – складове за
промишлени стоки, в землището на с. Ягодово,
местност Капсидата, община „Родопи“, с обща
дължина 1530 м. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се
запознаят с предложения ПУП – ПП в сградата
на Община „Родопи“ и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до
общинската администрация.
2915
10. – Община „Родопи“, област Пловдив, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект на подробен устройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП) за обект: „Трасе на подземен
кабел за УПИ 011105 – складове за промишлени
стоки, УПИ 011289 – складове за промишлени
стоки, УПИ 011122 – складове за промишлени
стоки, УПИ 011124 – складове за промишлени
стоки, УПИ 011290, 011223, 011224 – складове за
промишлени стоки, УПИ 011110 – складове за
промишлени стоки, УПИ 011214 – складове за
промишлени стоки, УПИ 011219, 011220 – складове
за промишлени стоки, УПИ 011254 – складове за
промишлени стоки, в землището на с. Крумово,
местност Орешака, УПИ 020055 – складове за
промишлени стоки, в землището на с. Крумово,
местност Станимашки път, УПИ 041031 – складове
за промишлени стоки, в землището на с. Ягодово,
местност Гърдите, и УПИ 043028 – складове за
промишлени стоки, в землището на с. Ягодово,
местност Капсидата, община „Родопи“, с обща
дължина 1912 м. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се
запознаят с предложения ПУП – ПП в сградата
на Община „Родопи“ и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
2916
14. – Община Септември, област Пазарджик,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изработен ПУП – парцеларен план за трасета на
КЛСН и КЛНН. Проектните трасета на КЛСН и
КЛНН преминават в посока северозапад в северния сервитут на ПИ 000067 с НТП „междуселищна
пътна транспортна мрежа“ от края на регулацията
на с. Ковачево до съществуваща разпределителна
муфа в ПИ 000067. Дължината на проектното
трасе на КЛСН и КЛНН е 78 м. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
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и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
2913
6. – Община Симитли на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен за „Външен водопровод“ за захранване на ПИ № 278009,
местност Чифлико, землище на гр. Симитли.
Общата дължина на проектното трасе е 209,50
м. Засегнати от трасето и сервитута на външния
водопровод за ПИ № 278009, местност Чифлико,
землище на гр. Симитли, имоти са: имот пл. сн.
№ 000418 – полски път, собственост на община
Симитли; имот пл. сн. № 278.4 – нива, собственост
на наследници на Митра Стоицова Димитрова;
имот пл. сн. № 278.5 – нива, собственост на наследници на Санде Иванов Димитров; имот пл. сн.
№ 278.7 – нива, собственост на наследници на Георги Петров Карадаков; имот пл. сн. № 278.8 – нива,
собственост на наследници на Величко Петров
Карадаков; имот пл. сн. № 278.13 – урбанизирана
територия с НТП – хранително-вкусова промишленост, собственост на община Симитли. В
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до община Симитли.
2911
86. – Община с. Аврен, област Варна, отдел
„Устройство на територията“, на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по
смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изработен и приет
проект за подробен устройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП) за елементите на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: Трасе на кабелна линия
и трасе за водопроводно отклонение за захранване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор
№ 04426.55.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Близнаци, идентичен на
ПИ № 055021 по КВС на с. Близнаци, в местност
Старите лозя, землище на с. Близнаци, община
Аврен, с възложител Мартина Георгиева Райчева.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица по смисъла на
чл. 131 ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) до общинската администрация,
отдел „Устройство на територията“.
2883
87. – Община с. Аврен, област Варна, отдел
„Устройство на територията“, на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по
смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изработен и приет
проект за подробен устройствен план – план за
регулация (ПУП – ПР) за изменение на действащия регулационен план на с. Приселци, одобрен
със Заповед № 216 от 16.06.1992 г. на кмета на
община Аврен, в частта за УПИ IV-345 от квартал
24 и улична регулация от О.Т. 104 до О.Т. 105,
във връзка с изменение на уличната регулация
между квартал 24 и квартал 39 в частта между
О.Т. 104 и О.Т. 105, поставяне на вътрешните
регулационни линии в съответствие с границите
на поземлените имоти и обособяване на УПИ
X-281 – за жилищно строителство, от квартал
24 по плана за регулация на с. Приселци, община Аврен, без промяна на устройствена зона,
с възложител Иван Трендафилов Маринов. На
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основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица по смисъла на
чл. 131 ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за
подробен устройствен план – план за регулация
(ПУП – ПР) до общинската администрация, отдел
„Устройство на територията“.
2884

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпила жалба от сдружение „Национално сдружение на частните болници“ – София, бул. Княз
Ал. Дондуков 115А, ет. 3, офис 18, представлявано
от Явор Дренски – председател на УС; сдружение
„Център за защита правата в здравеопазването“ – София, ул. Нишава 121, представлявано от
Стойчо Кацаров – председател на УС; Сдружение
на общинските болници в България – Плевен,
ул. Княз Ал. Батенберг І № 7, представлявано от
Неделчо Тотев – председател на УС, и от сдружение „Българска болнична асоциация“ – София,
бул. Джеймс Баучер 76, представлявано от Иван
Маджаров – председател на УС, против Наредба
№ 3 от 7 февруари 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Педиатрия“, издадена от министъра на здравеопазването (ДВ, бр. 15 от 2014 г.),
отменяща Наредба № 19 от 2010 г. за утвърждаване
на медицински стандарт „Педиатрия“ (обн., ДВ,
бр. 53 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 92 от 2010 г.), по
която е образувано адм. дело № 4270/2016 г. по
описа на Върховния административен съд. Лицата,
за които оспореният акт е благоприятен, могат да
встъпят като страни по делото наред с ответника
до началото на устните състезания, а всеки, който има правен интерес от оспорването, може да
се присъедини към жалбата или да встъпи като
страна наред с ответника до началото на устните
състезания. Делото е насрочено за 14.06.2016 г.
2926
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от сдружение „Национално
сдружение на частните болници“, сдружение
„Център за защита правата в здравеопазването“,
Сдружение на общинските болници в България
и сдружение „Българска болнична асоциация“
против Наредба № 19 от 12 декември 2014 г. за
утвърждаване на медицински стандарт „Акушерство и гинекология“ на МЗ, по което е образувано
адм. дело № 4272/2016 г. по описа на Върховния
административен съд, второ отделение, което е
насрочено за 17.10.2016 г.
2927
Върховният административен съд, първо отделение, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
съобщава, че е постъпила жалба от „Сентрал
Хидроелектрик дьо Булгари“ – ЕООД, София,
представлявано от Пепи Трайчев – управител, с
която се оспорват Правила за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа
енергия (ДВ, бр. 90 от 2015 г.), приети с решение по
протокол № 231 от 11 ноември 2015 г., т. 1, от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР),
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по която е образувано адм.д. № 3805/2016 г. по
описа на Върховния административен съд, първо
отделение, насрочено за 25.10.2016 г.
2925
Върховният административен съд на основание чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило
оспорване от Явор Георгиев Шивачев и Богомил
Сашов Богомилов на чл. 12, ал. 2 от Наредбата
за условията и реда за събиране на таксите за
ползване на пътната инфраструктура, за изминато
разстояние, за ползване на отделни съоръжения
по републиканските пътища и за специално
ползване на републиканските пътища или на
части от тях, издадена от Министерския съвет
на Република България, по което е образувано
адм. д. № 1751/2016 г. по описа на Върховния
административен съд.
2996
Върховният административен съд на основание чл. 181 АПК съобщава, че е постъпило
оспорване от сдружение „Център за защита
правата в здравеопазването“ – София, сдружение
„Национално сдружение на частните болници“ – София, Сдружение на общинските болници в България – Плевен, сдружение „Българска
болнична асоциация“ – София, на Наредба № 35
от 8.07.2009 г. за утвърждаване на медицински
стандарт „Ушно-носно-гърлени болести“, издадена
от Министерството на здравеопазването, по което
е образувано адм.д. № 4334/2016 г. по описа на
Върховния административен съд.
2995
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпила жалба от сдружение
„Национално сдружение на частните болници“
със седалище София, район „Оборище“, бул. Княз
Ал. Дондуков 115А, ет. 3, офис 18, представлявано
от председателя на УС Явор Дренски; сдружение
„Център за защита правата в здравеопазването“
със седалище София, ул. Нишава 121, представлявано от председателя на УС Стойчо Кацаров;
Сдружение на общинските болници в България
със седалище Плевен, ул. Княз Александър Батенберг I № 7, представлявано от председателя
на УС д-р Неделчо Тотев; сдружение „Българска
болнична асоциация“ със седалище и адрес София,
бул. Джеймс Баучер 76, представлявано от председателя на УС д-р Иван Маджаров, с която се
оспорва Наредба № 6 от 10.02.2005 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Ендокринология и
болести на обмяната“, обнародвана в ДВ, бр. 20
от 8.03.2005 г., посл. изм., бр. 32 от 8.04.2014 г.,
издадена от министъра на здравеопазването, по
което е образувано адм.д. № 4268/2016 г. по описа
на Върховния административен съд.
2994
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181 АПК съобщава, че със Заповед № ОА-АК-133 от 18.03.2016 г. на областния
управител на област Благоевград се оспорва Решение № 35 по протокол № 6 от 29.01.2016 г. на
Общинския съвет – гр. Кресна, с което е приет
проект за бюджет на Община Кресна, ведно с
потвърдително Решение № 83 по протокол № 8
от 26.02.2016 г. на Общинския съвет – гр. Кресна,
с което е прието повторно цитираното по-горе
решение на ОбС – гр. Кресна, е образувано адм.
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дело № 166/2016 г. по описа на съда и е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
31.05.2016 г. от 10 ч.
2875
Административният съд – Бургас, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е
постъпило оспорване от Дилян Иванов Иванов
от Бургас, ул. Александровка 137, вх. 3, ет. 8, и
Живко Русев Стайков от Бургас, ул. Г. С. Раковски 52, ет. 5, ап. 10, против Разрешение № 2 от
12.02.2016 г. за отсичане на дълготрайна едроразмерна растителност по чл. 63, ал. 2 ЗУТ от главен
инженер в дирекция „Строителство“ в Община
Бургас, с което е разпоредено премахването на
72 броя дълготрайни декоративни дървета от
вида Celtis australis (Копривка). По оспорването
е образувано адм. дело № 575/2016 г., насрочено
за 31.05.2016 г. от 10 ч.
2922
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава, че
е постъпило оспорване от сдружение с нестопанска
цел „Черноморски изгрев“, БУЛСТАТ 103582877,
със седалище и адрес на управление Варна, Южна
промишлена зона, Административна сграда на
„Север Експорт“ – ООД, с адрес на призоваване
София, ул. Патриарх Евтимий 64, ет. 2, ап. 5, адв.
Димитър Димитров, против Заповед № РД-985
от 25.01.2016 г. на изпълнителния директор на
Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури за условията за улов на калкан във водите
на Черно море за 2016 г. в частта є по раздел І,
т. 1, буква „в“, в която на основание чл. 30, ал. 1,
изр. първо ЗРА са определени количествата улови
(риболовни възможности) между две признати
браншови организации за улов на калкан за 2016 г.,
както следва: в „разпределението на количеството по буква „б“ между организациите по чл. 10в
ЗРА се разпределят в следното съотношение:
„сдружение „Черноморски изгрев“ – 24,350 тона
от количеството, определено в буква „б“, АПРП
„БГ ФИШ“ – 10,050 тона от количеството, определено в буква „б“. Иска се отмяна на заповедта
в оспорената є част. По оспорването е образувано адм. дело № 463/2016 г., което е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
6.06.2016 г. от 14 ч.
2921
Административният съд – Варна, ХVІ състав,
на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
АПК съобщава, че е постъпил протест от Нина
Величкова – прокурор при Окръжна прокуратура
Варна против точка ІІ-15 от приложение 2 – цени
на услуги и права, предоставяни от община
Аксаково на физически и юридически лица по
чл. 6, ал. 2 от Закона за местни данъци и такси,
представляващо неразделна част от Наредбата за
определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община
Аксаково, област Варна. По протеста е образувано
адм. дело № 887/2016 г. по описа на Административния съд – Варна, XVІ състав, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
26.05.2016 г. от 9 ч. На основание чл. 182, ал. 2
АПК всеки, който има правен интерес, може да
се присъедини към оспорването или да встъпи
като страна наред с административния орган
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до началото на устните състезания при всяко
положение на делото, без да има право да иска
повтаряне на извършени процесуални действия.
2969
Административният съд – Варна, ХІ състав, на основание чл. 181 АПК съобщава, че е
постъпило оспорване от Окръжна прокуратура
Варна против чл. 33, ал. 1, т. 13 от Наредбата за
определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община
Долни чифлик. По оспорването е образувано адм.
дело № 859/2016 г. по описа на Административния съд – Варна, ХІ състав. Производството по
делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 8.06.2016 г. в 10 ч., което
ще се проведе в сградата на Административния
съд – Варна, ул. Никола Вапцаров 3А.
2968
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че
е постъпил протест, подаден от Весела Кърчева – прокурор при Районна прокуратура – Велико
Търново, против чл. 34, т. 27 от Наредбата за
определянето и администрирането на местните
такси и цени на услугите на територията на община Велико Търново, приета с решения № 66
и 68 от 28.12.2011 г., изм. с решения № 444 и 445
от 29.11.2012 г. на Общинския съвет – гр. Велико
Търново, за което е образувано адм.д. № 224/2016 г.
по описа на Административния съд – Велико
Търново. Съдебното заседание е насрочено за
27.05.2016 г. в 9,30 ч.
2868
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е
постъпил протест, подаден от Весела Кърчева – прокурор при Районна прокуратура – Велико Търново,
против чл. 4, 5, 6, 8, чл. 27, т. 1 и § 1, т. 1 и 2 от
ДР на Наредбата за реда и условията, свързани с
разкопаване на благоустроени общински терени
и зелени площи при извършване на строителни
и монтажни работи на елементи от техническата
инфраструктура на територията на община Велико
Търново, приета с Решение № 73 от 26.01.2012 г.
и Решение № 108 от 23.02.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Велико Търново, за което е образувано
адм. д. № 223/2016 г. по описа на Административния съд – Велико Търново. Съдебното заседание
е насрочено за 27.05.2016 г. от 9,30 ч.
2874
Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица, че е образувано
адм.д. № 9654/2015 г. по описа на II отделение,
36 състав, насрочено за 12.05.2016 г. от 10 ч., по
жалба срещу Решение № 166 по протокол № 79
от 26.03.2015 г. на Столичния общински съвет, с
което са одобрени план за регулация и застрояване
и план-схеми на техническата инфраструктура на
местностите ж.к. Връбница – 2, район „Връбница“,
Столична община, в частта му по отношение на
УПИ IV-2906 от квартал 26. В едномесечен срок
от деня на обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите страни могат да се конституират като ответници по делото чрез подаване на
заявление до съда със съдържанието, определено
в чл. 218, ал. 4 ЗУТ, и приложенията, посочени в
чл. 218, ал. 5 ЗУТ. Със заявлението е недопустимо
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да се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадени жалби.
2867
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181 АПК съобщава, че е постъпил
протест от Маргарита Димитрова – прокурор в
Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който
оспорва като нищожни и незаконосъобразни
разпоредбите на чл. 2, ал. 1 в частта „и разрешение за разкопаване, издадено от общинската
администрация“, ал. 2, 3 и 4 от Наредбата за
разкопаване на техническата инфраструктура на
територията на община Стара Загора, приета от
Общинския съвет – гр. Стара Загора, по което е
образувано адм. дело № 157/2016 г. по описа на
Административния съд – Стара Загора, и насрочено за 16.06.2016 г. от 14,30 ч.
2923
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
АПК съобщава, че е постъпил протест от прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който е оспорена разпоредбата на чл. 44,
ал. 1, т. 61 от Наредба № 26 за определянето и
администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на община Казанлък,
приета с Решение № 483 от 5.03.2003 г., доп. и
изм. с Решение № 73 от 13.02.2012 г. на Общинския съвет – гр. Казанлък. По оспорването е
образувано адм. дело № 152/2016 г. по описа на
Административния съд – Стара Загора, и насрочено за 16.06.2016 г. от 14,30 ч.
2967
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава,
че е постъпил протест от прокурор при Окръжна
прокуратура – Хасково, против чл. 4, ал. 2, буква
„г“ и чл. 8, ал. 2, буква „б“ от Наредба № 24 за
реда и условията за извършване на строителни и
монтажни работи, свързани с разкопаване, приета
с Решение № 973 от 29.04.2010 г. на Общинския
съвет – Димитровград, по който е образувано адм.
дело № 156/2016 г. по описа на Административния
съд – Хасково, насрочено за 1.06.2016 г. от 10,45 ч.
2877
Административният съд – Шумен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава, че
е постъпила жалба срещу чл. 31, т. 14, буква „д“
от Наредбата за определяне и администриране на
местните такси и цени на услуги на територията
на община Нови пазар, приета с Решение № 727
по протокол № 1 от 28.01.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Нови пазар. Образувано е адм. дело
№ 107/2016 г. по описа на съда, насрочено за
20.05.2016 г. от 9 ч.
2966
Шуменският окръжен съд на основание чл. 48
ГПК съобщава на Зеки Акгьоз, с неизвестен
адрес, роден на 16.03.1981 г., гражданин на Република Турция, да се яви в деловодството на
съда в двуседмичен срок от обнародването на
съобщението в „Държавен вестник“ за връчване
на препис от искова молба и приложенията към
нея за отговор по чл. 131 ГПК като ответник по
гр. д. № 63/2016 г. – с предмет на делото чл. 62,
ал. 2 СК, заведено от Салиха Рамадан Акгьоз.
2924
Районният съд – гр. Бяла, област Русе, съгласно разпореждане в З.З. от 1.04.2016 г. на съдията,
ІІ гр. състав, по гр. дело № 201/2016 г. уведомява
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ответницата Олга Петровна Димитрова, родена
на 1.01.1969 г., гражданство Беларус, за образуваното гр. дело с предявен иск по чл. 49, ал. 1 СК,
като є указва, че следва да се яви в Районния
съд – Бяла, канцеларията на деловодството, в двуседмичен срок от обнародването на съобщението
в „Държавен вестник“, за да получи препис от
исковата молба и приложенията към нея, като в
противен случай делото ще бъде разгледано при
условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
2960
Варненският районен съд, Х ХХV състав,
призовава Джеймс Уили Маршал, гражданин на
САЩ, роден на 12.04.1950 г., с неизвестен адрес,
в едномесечен срок считано от обнародването
в „Държавен вестник“ да се яви в деловодството на ХХХV състав на Районния съд – Варна,
за да получи книжата и да подаде отговор по
чл. 131 ГПК като ответник по гражданско дело
№ 9298/2015 г. по описа на съда, ХХХV състав,
заведено от Стефка Нисторова Колева, по иск
с правно основание чл. 49, ал. 1 СК. Указва на
лицето, че при неявяване книжата ще се смятат
за редовно връчени и ще му бъде назначен особен
представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
2928
Варненският районен съд, гражданска колегия,
7-и състав, призовава Оксана Нажжар, родена
на 26.10.1976 г., Житомирска област, Украйна, с
последен адрес: неизвестен, да се яви в съда в
едноседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ като ответница по гр.д. № 8713/2015 г.,
заведено от „Парма“ – ЕООД, с правно основание
чл. 124, ал. 1 ГПК за връчване на искова молба,
уточнителни молби и приложения за подаване
на отговор по реда на чл. 131 ГПК. Ответницата
да посочи съдебен адрес в страната, в противен
случай делото ще се гледа при условията на
чл. 48 ГПК.
2993
Софийският районен съд, ІІІ гр. отделение,
83 състав, е образувал гр.д. № 25220/2015 г. по
иск с правно основание чл. 49 СК от Даниела
Стефанова Караджова-Бета срещу Мвкатита
Мура Бета, без известен адрес в Република
България, като ответникът в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ може
да подаде писмен отговор по реда на чл. 131
ГПК на исковата молба, след като се запознае с
исковата молба и приложенията към нея, които
се намират в деловодството на съда, като следва
да посочи и съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 48, ал. 2 ГПК.
2961
Софийският районен съд, ІІІ гражданско
отделение, 89 състав, уведомява Терънс Майкъл
Махони, роден на 28.03.1974 г. в Уисконсин, САЩ,
с неизвестен към момента адрес, в качеството му
на ответник по гр. д. № 61646/2014 г., образувано по предявен от Росица Николова Цветанова
иск по чл. 49, ал. 1 СК за развод, и му указва в
двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ да се яви в канцеларията на СРС, ІІІ ГО,
гр. София, бул. Цар Борис ІІІ № 54, за връчване
на книжата по делото. Ответникът следва да
посочи съдебен адресат в страната, в противен
случай делото ще се разгледа при условията на
чл. 48, ал. 2 ГПК.
2962
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Районният съд – гр. Средец, призовава Олга
Вадимовна Ларионова, гражданка на Република
Казахстан, с неизвестен адрес, като ответница по
гр.д. № 24/2016 г. по описа на съда, заведено от
„Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, с ЕИК
812115210, със седалище и адрес на управление
Бургас, ул. Ген. Владимир Вазов 3, да се яви в
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.
2910

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Съветът на настоятелите на Училищното настоятелство при 157 ГИЧЕ с изучаване на
чужд език „Сесар Вайехо“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 12 от устава свиква общо
събрание на настоятелството на 29.05.2016 г. в
18 ч. в учителската стая на училището при следния дневен ред: 1. годишен отчет за работата на
настоятелството и работата на контролния съвет;
2. потвърждаване на решение на съвета на настоятелите № 1 от 23.03.2016 г. на основание чл. 19,
т. 6 от устава за приемане на нови членове и за
изключване на настоятели; 3. избиране на нов
състав на съвета на настоятелите и контролния
съвет; 4. промени в чл. 14 от устава относно
свикване на общо събрание. При липса на кворум
на основание чл. 16 от устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден, на същото
място един час по-късно и при същия дневен ред.
2984
1. – Управителният съвет на Асоциацията на
българските предприятия за международни превози и пътищата (АЕБТРИ), София, юридическо
лице с нестопанска цел, на основание чл. 26, ал. 3
ЗЮЛНЦ и чл. 15, ал. 3 от устава на АЕБТРИ свиква
по своя инициатива редовно общо събрание на
членовете на асоциацията на 2.06.2016 г. в 11 ч. в
залата на АЕБТРИ, София, бул. Гоце Делчев 56,
бл. 15, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад
за дейността на управителния съвет; 2. приемане
на контролни цифри за бюджет на асоциацията
през следващия мандат и основни насоки за
работата на управителния съвет; 3. изменения
и допълнения в устава на АЕБТРИ; 4. освобождаване на членовете на управителния съвет; 5.
избор на ръководни органи. Поканват се всички
членове на АЕБТРИ да присъстват лично или
чрез упълномощени представители. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 15,
ал. 4 от устава на АЕБТРИ общото събрание ще
се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред при спазване изискванията
на ЗЮЛНЦ. Писмените материали са на разположение на членовете на адреса на управлението на
асоциацията в София, ул. Искърски пролом 6 – 8.
2986
70. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Съюз на българските автомобилисти“ (СБА), София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква на 8.06.2016 г. в 10,30 ч. в залата
на Националния комитет на Българския Червен
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кръст в София, ул. Джеймс Баучер 76, общо съб
рание на сдружението при следния дневен ред:
1. отчет на управителния съвет за дейността на
СБА през 2015 г. и приемане на основни приоритети за развитие на съюза през 2016 – 2017 г.;
2. приемане на бюджет на СБА за 2016 г. Материалите за общото събрание са на разположение
на делегатите в клоновете на СБА 7 дни преди
събранието. Регистрацията на делегатите ще започне в 10 ч. на 8.06.2016 г. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
се провежда един час по-късно, на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите представители.
2892
23. – Националният партиен съвет на Политическа партия „Обединена социалдемокрация“,
София, на основание чл. 21, ал. 2, предложение
второ от устава на партията и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
извънреден конгрес на ПП „ОСД“ на 11.06.2016 г. в
10 ч. в София, ул. Коломан 6, при следния дневен
ред: 1. отчетен доклад на председателя на ПП „ОСД“;
2. доклад на председателя на НКК; 3. приемане на
изменения и допълнения в устава на ПП „ОСД“;
4. приемане на промени в структурата, броя на
членовете и персоналния състав на Националния
партиен съвет, на Националната партийна конференция и на Националната контролна комисия; 5.
приемане на политическа програма за дейността на
ПП „ОСД“. Регистрацията на делегатите ще започне
от 9 ч. на 11.06.2016 г. и ще се извършва след представяне на следните документи: протокол за избор
на делегат от съответната общинска организация
на ПП „ОСД“; членска книжка за членство в ПП
„ОСД“ и удостоверение за платен членски внос
до 31.05.2016 г., издадено от председателя на ПП
„ОСД“. Материалите за извънредния конгрес са на
разположение в сградата на ул. Коломан 6, София.
2944
14. – Управителният съвет на Независимия
синдикат на служителите в „УниКредит Булбанк“ – АД, София, на основание чл. 14, ал. 2
и 4 от устава на синдиката и чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на синдикалните членове
на 11.06.2016 г. в 9 ч. в Учебната зала на почивна
станция „Созопол“ – Созопол, при следния дневен ред: 1. отчет на дейността на синдиката; 2.
избор на нови членове на управителния съвет на
синдиката; 3. предложения за промяна в устава
на синдиката; 4. разни. В събранието ще вземат
участие делегати, избрани на събрания на синдикалните организации при норма на представителство – 1 делегат за 40 синдикални членове.
2985
5. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска асоциация за развитие“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 13.06.2016 г. в 13 ч. в
София, р-н „Илинден“, ж. к. Света Троица, бл.
367, вх. Д, ет. 4, ап. 109, при следния дневен ред:
1. освобождаване от отговорност на настоящия
управителен съвет; 2. избор на нов управителен
съвет. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
2899
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48. – Управителният съвет на сдружение „SOS
Детски селища България“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 14 от устава на сдружението и решение на УС от 31.03.2016 г. свиква
Двадесет и шестото редовно общо събрание на
сдружението на 14.06.2016 г. в 15 ч. в сградата на
Представителството на Европейската комисия в
България с адрес: София, ул. Раковски 124, при
следния дневен ред: 1. приемане на дневния ред на
годишното събрание; 2. приемане на протокола от
Двадесет и петото общо събрание на сдружението;
3. приемане на годишния отчет за дейността на
сдружение „SOS Детски селища България“ през
2015 г. и основните насоки в дейността през 2016 г.;
4. приемане на доклада от финансовия одит и заверения от одиторите – KPMG България, годишен
счетоводен отчет за 2015 г.; 5. избор на независима одиторска фирма за извършване на одита на
сдружението за финансовата 2016 г.; 6. приемане
на бюджета на сдружението за 2016 г.; 7. промени
в състава на общото събрание на сдружение „SOS
Детски селища България“; 8. избор на нов управителен съвет и председател на сдружението; 9.
разни. Писмените материали по дневния ред ще
бъдат на разположение на членовете на общото
събрание в офиса на сдружението от датата на
обнародване на поканата в „Държавен вестник“.
Регистрацията на членовете на общото събрание
ще се извърши от 14,30 ч. в деня на събранието.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
и чл. 15 от устава на сдружението общото събрание ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
2890
1. – Изпълнителният съвет на сдружение
„Федерация на Синдикатите във Финансовия
Сектор“, София, на основание чл. 21, ал. 1 от
устава на федерация и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
конференция на федерацията на 21.06.2016 г. в 9 ч.
в София, ул. Света София 5, ет. 1, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на федерацията
през 2013, 2014 и 2015 г.; 2. отчет за изпълнение
на бюджета на федерацията през 2013, 2014 и
2015 г.; 3. приемане на бюджет за 2016 г.; 4. избор
на нов председател, нов изпълнителен съвет и нов
контролен съвет и освобождаване от отговорност
на досегашния председател, изпълнителен съвет
и контролен съвет; 5. разни.
2939
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел с дейност в обществена полза „Гражданско сдружение БЗНС“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 22 от устава на
сдружението свиква редовно общо събрание на
26.06.2016 г. в 10 ч. в седалището на сдружението
в София, район „Подуяне“, ул. Река Велека, бл.
18, вх. Г, при следния дневен ред: 1. вземане на
решение за прекратяване и ликвидация на сдружение с нестопанска цел с дейност в обществена
полза „Гражданско сдружение БЗНС“; 2. предлагане на лице за ликвидатор на управителния
съвет и определяне на срок за ликвидация, съобразен с ТЗ, не по-кратък от 6 месеца от датата
на прекратяване на сдружението; 3. обсъждане
и приемане на доклад от контролната комисия
за годишното счетоводно приключване за цялата
2015 г.; 4. разни. При липса на необходимия кворум
съгласно чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 2 от устава
събранието се свиква на същата дата в 11 ч.
2964

ВЕСТНИК

БРОЙ 32

45. – Управителният съвет на „Федерация на
научно-техническите съюзи“ в България (ФНТС),
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ във връзка
с чл. 14 и чл. 15, ал. 1 от устава на ФНТС свиква
общо събрание на федерацията на 30.06.2016 г. в
11 ч. в София, ул. Г. С. Раковски 108, Национален
дом на науката и техниката, ет. 2, зала № 4 „Проф.
Асен Златаров“, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на управителния съвет на ФНТС за
мандата юли 2012 г. – юни 2016 г.; 2. приемане на
основни насоки за дейността на ФНТС за мандат
2016 – 2020 г.; 3. приемане на бюджет на ФНТС
за 2016 г.; 4. отчет за дейността на контролния
съвет за периода юли 2015 – юни 2016 г.; 5. освобождаване на членовете на управителния съвет
на ФНТС и избор на членовете на управителния
съвет на ФНТС за мандата 2016 – 2020 г.; 6. определяне броя на членовете на контролния съвет;
освобождаване и избор на членове на контролния
съвет; 7. разглеждане на предложения за удостояване със званията „Почетен член на ФНТС“ и
„Заслужил деятел на ФНТС“. Всеки редовен член
на федерацията съгласно чл. 12, ал. 2 от устава
на ФНТС може да участва в общото събрание с
двама упълномощени представители – физически
лица, които удостоверяват своите пълномощия с
писмено решение на управителния съвет на сдружението – редовен член на ФНТС. Регистрацията
ще се извърши на 30.06.2016 г. в зала № 3 от 8,30 до
10,30 ч. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на присъстващите членове.
2981
1. – Управителният съвет на „Автопрес Клуб
България“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
редовно общо събрание на 31.05.2016 г. в 18,30 ч.
в София, бул. Цариградско шосе 147, „Интер Експо Център“, зала „Вихрен“, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на сдружението през
2015 г.; 2. финансов отчет на УС; 3. изменяне на
устава на „Автопрес Клуб България“; 4. избор
на членове на управителния съвет; 5. избор на
председател на управителния съвет; 6. приемане
на членове на сдружението; 7. изключване на членове на сдружението; 8. подготовка на конкурса
„Автомобил на годината“; 9. разни. Поканват се
всички членове на сдружението да вземат участие
в събранието. При липса на кворум на основание
чл. 27, изр. 2 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се
проведе същия ден в 19,30 ч., на същото място и
при същия дневен ред, колкото и членове да се
явят. Общото събрание се свиква по инициатива
на управителния съвет на сдружението.
3017
77. – Управителният съвет на Българска Федерация Хандбал, София, на основание чл. 26,
ал. 1 ЗЮЛНЦ и чл. 50.2 от устава на БФ Хандбал
свиква отчетно общо събрание на сдружението
на 1.06.2016 г. в 11 ч. в конферентната зала на
Дом на хумора и сатирата – Габрово, ул. Брянска
68, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на БФ Хандбал през 2015 г.; 2. приемане на
финансов отчет на БФ Хандбал за 2015 г.; 3.
приемане на рамков бюджет на БФ Хандбал за
2016 г.; 4. промени в устава на БФ Хандбал; 5.
организационни.
2998
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10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „ЕВЕТ“, София, на основание
чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
17.06.2016 г. в 14 ч. в София, бул. Витоша 18, в
заседателната зала, при следния дневен ред: 1.
приемане на годишния отчет на управителния съвет; 2. освобождаване на членове на управителния
съвет; 3. избор на нови членове на управителния
съвет; 4. други. Поканват се всички членове или
техни писмено упълномощени представители да
присъстват на общото събрание. Материалите по
дневния ред са на разположение на адрес: София,
бул. Витоша 18, след 10.06.2016 г. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
2997
1. – Управителят на сдружение с нестопанска
цел „ДФК Шампиони 2014“, Варна, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 2 от устава на сдружението свиква общо събрание на 20.06.2016 г.
в 17 ч. в сградата на управление на сдружението
на ул. Калина 5, ет. 2, ап. 6, при следния дневен
ред: 1. изменение на чл. 24, ал. 3 от устава на
сдружението за начина на свикване на общо събрание; 2. освобождаване, изключване и приемане
на членове; 3. приемане на годишен финансов
отчет на сдружението. 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.
2934
41. – Управителният съвет на БК „Черно
море“ – Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква извънредно общо събрание на 23.06.2016 г.
в 18 ч. във Варна, Спортен комплекс „Черно
море“ – зала „Хр. Борисов“, при следния дневен
ред: 1. промени в управителния съвет; 2. разни.
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.
2941
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„България в Европа“, гр. Любимец, на основание чл. 23 от устава на сдружението и чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 15.06.2016 г.
в 10 ч. в гр. Любимец, ул. Стефан Караджа 9,
при следния дневен ред: 1. приемане на нови
членове на сдружението въз основа на постъпили
молби; 2. освобождаване на членове; 3. избор на
управителен съвет на сдружението; 4. избор на
председател на УС на сдружението; 5. приемане
на промени в устава на сдружението; 6. приемане
на годишните отчети на сдружението; 7. решаване
на организационни въпроси. 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.
2983
8. – Управителният съвет на Териториалната организация на научно-техническите съю
зи – Монтана, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо (делегатско) събрание на 14.06.2016 г.
в 10,30 ч. в Монтана, бул. Трети март 39, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
управителния съвет през периода 2011 – 2016 г.;
2. освобождаване от отговорност членовете на
управителния съвет за дейността им през изтеклия
период; 3. основни насоки за бъдеща дейност; 4.
изменение и допълнение на устава; 5. избор на
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управителен съвет; 6. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе същия ден в 11,30 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
3012
14. – Управителният съвет на Училищното
настоятелство при Х ОУ „Алеко Константинов“ – Перник, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 23 от устава свиква общо събрание на
15.06.2016 г. в 17,30 ч. в сградата на Х ОУ „Алеко
Константинов“ – Перник, при следния дневен ред:
1. отчет на председателя на настоятелството за
дейността през 2015 г.; 2. отчет на финансовото
състояние на училището; 3. отчет на финансовото състояние на училищното настоятелство;
4. обсъждане и приемане на промени в устава
на настоятелството; 5. обсъждане и гласуване
на кандидатури за членство; 6. избиране на нов
управителен съвет; 7. разни. Съгласно чл. 27, ал. 1
от устава на настоятелството общото събрание
се счита за законно, ако присъстват повече от
половината от всички членове. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
се отлага с един час и ще се проведе на същото
място и при същия дневен ред и се счита за редовно колкото и членове да се явят.
2942
5. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Професионален клуб по спортен
риболов „Олимпик 2002“ – Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
3.06.2016 г. в 10 ч. в Пловдив, бул. Руски 40, при
следния дневен ред: 1. освобождаване на членовете
на управителния съвет; 2. избор на председател,
зам.-председател, секретар и членове на управителния съвет на сдружението; 3. обсъждане на
постъпили молби; 4. приемане на нов устав на
сдружението във връзка с настъпилите промени.
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.
2943
1. – Управителният съвет на Младежко християнско сдружение ИМКА, Пловдив, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
си на 30.05.2016 г. в 18 ч. в офиса на ИМКА на
ул. Леонардо да Винчи 14 в Пловдив, при следния
дневен ред: 1. разглеждане на предложение на УС
за изключване на член на сдружението; 2. отчет
на дейността на МХС – ИМКА Пловдив за 2015 г.;
3. финансов отчет на МХС – ИМКА Пловдив за
2015 г.; 4. доклад на контролния съвет; 5. промяна
на устава; 6. избор на нов управителен съвет; 7.
избор на нов контролен съвет; 8. разни: проектобюджет; план на работа; правилник за работа.
2982
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в частна полза „Ферайн Дойч
Дратхаар Булгариен“, гр. Раковски, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 2.07.2016 г. в 10 ч. на адреса на
седалището на сдружението: гр. Раковски, област
Пловдив, ул. Река Сребра 8, при следния дневен
ред: 1. приемане на решение за прекратяване
на сдружението; 2. избиране на ликвидатор на
сдружението; 3. разни. Поканват се членовете на
сдружението или упълномощени техни представители да присъстват на събранието. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 11 ч., на същото място
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и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите. Писмените материали за общото
събрание са на разположение за запознаване на
адреса на управление на сдружението.
2889
1. – Управителният съвет на СКТМ „Марица 93“, Симеоновград, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ с решение от 5.04.2016 г. свиква общо
събрание на 28.07.2016 г. в 17 ч. в Общински
спортен център – Симеоновград, при дневен
ред: избор на нов управителен съвет. Поканват
се всички членове да присъстват на събранието.
Материалите за събранието са на разположение
в канцеларията на клуба. 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.
2888
1. – Управителният съвет на Съюза на хотелиерите, к.к. Златни пясъци, Варна, на основание чл. 12 от устава на съюза и чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на членовете си на
18.06.2016 г. в 13 ч. в конферентната зала на хотел
„Мадара“, к.к. Златни пясъци, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на УС през 2015 г.; 2.
доклад на КС за дейността през 2015 г.; 3. приемане
на годишния финансов отчет на съюза за 2015 г.; 4.
освобождаване от отговорност на членовете на УС
и КС за дейността им през 2015 г.; 5. приемане на
бюджета на съюза за 2017 г.; 6. разни. При липса
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на кворум на основание чл. 13, ал. 8 от устава на
съюза и чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден с един час по-късно, на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
явилите се членове или представители.
2891
Крум Милков Наджаков – ликвидатор на
сдружение с нестопанска цел „Възраждане – с.
Костенец“, в ликвидация по ф. д. № 18/2009 г. на
СОС, с адрес: с. Костенец, ул. Рила 11, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на
сдружението да предявят вземанията си в 6-месечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
2893
Кръстинка Ненчева Апостолова – ликвидатор
на сдружение с нестопанска цел „Дом на туриста
„Васил Апостолов“ – гр. Перник, в ликвидация
по ф. д. № 176/2001 г., на основание чл. 14, ал. 4
ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да
предявят вземанията си.
3008
Тодор Сотиров Просеников – ликвидатор на
сдружение с нестопанска цел „Риболовен клуб
Хоби“, в ликвидация по ф. д. № 13/2010 г. на Пловдивския окръжен съд, на основание чл. 14, ал. 4
ЗЮЛНЦ и чл. 41 – 43 от устава кани кредиторите
на сдружението да предявят вземанията си.
3013
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