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ЗАКОН

за електронната идентификация
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Предмет
Чл. 1. Този закон урежда обществените
отношения, свързани с електронната иден
тификация на физическите лица.
Електронен идентификатор
Чл. 2. (1) Електронният идентификатор е
уникален идентификатор на физическо лице,
за който е издадено удостоверение за елек
тронна идентичност.
(2) Право на електронен идентификатор
имат български граждани и чужденци, които
притежават единен граждански номер, съот
ветно личен номер на чужденец.
(3) Въз основа на електронния идентифи
катор може да се направи еднозначно раз
граничаване на едно лице от други лица във
виртуалната среда с цел осигуряване на достъп
до информационни системи или осигуряване
на възможност за извършване на електронни
изявления.
Удостоверение за електронна идентичност
Чл. 3. Удостоверението за елек т ронна
идентичност е формализиран официален елек
тронен документ, представен чрез общоприет
стандарт, издаден с определен срок на валид
ност и съдържащ електронен идентификатор
и други данни, определени с правилника за
прилагане на закона.
Секторни електронни идентификатори
Чл. 4. (1) В определени сектори на държав
ното управление физическите лица могат да
се идентифицират чрез секторни електронни
идентификатори.
(2) Секторен електронен идентификатор
е преобразуван посредством криптографски

алгоритми електронен идентификатор, полу
чен в процеса на електронна идентификация.
(3) Секторните електронни идентификатори
може да се използват за идентифициране на
физическите лица само в сектори, в които
държавните органи предоставят на гражданите
възможност да упражняват права по електро
нен път или да извършват електронни услуги,
при което не се събират данни за гражданите
от други органи и лица извън сектора.
(4) Секторен електронен идентификатор
не може да се преобразува в електронен
идентификатор.
(5) Секторите, в които се използват сект орни
електронни идентификатори, се определят с ре
шение на Министерския съвет, по предложение
на министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията, съгласувано с Ко
мисията за защита на личните данни.
(6) Секторни електронни идентификатори
може да се установяват и от частноправни
субекти за идентифициране на физически
лица в отношенията помежду им.
Правилник за прилагане на закона
Чл. 5. Изискванията за издаване и управ
ление на удостоверението за елект ронна
идентичност, алгоритмите и методите за съз
даване на електронни и секторни електронни
идентификатори, както и условията и редът за
регистрация на лицата по чл. 8, ал. 1 и чл. 9,
ал. 2 се определят с правилник за прилагане
на закона, приет от Министерския съвет.
Г л а в а

в т о р а

СУБЕКТИ НА ЕЛЕКТРОННА ИДЕН
ТИЧНОСТ
Титуляр на електронна идентичност
Чл. 6. Титуляр на електронна идентичност
е физическо лице, навършило 14-годишна
възраст, на което е издадено удостоверение
за електронна идентичност.
Орган за електронна идентификация
Чл. 7. Орган за електронна идентифика
ция е министърът на вътрешните работи,
който издава удостоверение за електронна
идентичност.
Администратори на електронна идентичност
Чл. 8. (1) При осъществяване на дейността
си по издаване на удостоверения за електрон
на идентичност министърът на вътрешните
работи може да се подпомага от администра
тори на електронна идентичност, вписани в
регистъра по чл. 10.
(2) При издаване на удостоверения за елек
тронна идентичност на български граждани,
които пребивават в чужбина, министърът на
вътрешните работи се подпомага и от дипло
матическите и консулските представителства
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на Република България. В този случай техно
логичната и организационната обезпеченост за
осъществяване на дейността се осигурява от
министъра на външните работи, съгласувано
с министъра на вътрешните работи.
(3) Дейността на администратора на елек
тронна идентичност по ал. 1 и на представи
телствата по ал. 2 включва:
1. приемане на писмени заявления от фи
зически лица за издаване на удостоверения
за електронна идентичност;
2. идентифициране на заявителя чрез про
верка на представен документ за самоличност;
3. проверка по електронен път чрез за
щитена сесия за обмен на данни към органа
за електронна идентификация за валидност
на представения документ за самоличност и
допълнително идентифициране на заявителя
чрез изпратената от органа за електронна
идентификация информация;
4. изпращане по електронен път до органа
за електронна идентификация на заявления
за издаване на удостоверения;
5. заявяване пред органа за електронна
идентификация на промени в данните, въз
основа на които е издадено удостоверението,
както и на спиране, възобновяване и прекра
тяване на удостоверения;
6. персонализиране на удостоверения за
електронна идентичност чрез запис върху
електронни носители.
(4) Администраторът на електронна иден
тичност съхранява документите, свързани с
дейностите по ал. 3, за срок 20 години.
Център за електронна идентификация
Чл. 9. (1) В Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
се създава център за електронна идентифика
ция, който трябва да отговаря на изискванията
на чл. 11, т. 1 – 3. Центърът има статут на
дирекция в министерството.
(2) Функциите на център за електронна
идентификация може да се осъществяват и
от други лица, вписани в регистъра по чл. 10.
(3) Центровете за електронна идентифика
ция извършват автоматизирана проверка на
електронна идентичност по реда на този закон
и може да водят регистри на овластяванията
по глава шеста.
(4) Услугите, предоставяни от центровете
по ал. 1 и 2, може да са възмездни.
Г л а в а

т р е т а

РЕГИСТРАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТОРИ
НА ЕЛЕКТРОННА ИДЕНТИЧНОСТ И НА
ЦЕНТРОВЕ ЗА ЕЛЕКТРОННА ИДЕНТИ
ФИК АЦИЯ
Публичен регистър
Чл. 10. (1) В Министерството на вътреш
ните работи се създава и поддържа публичен
електронен регистър на администраторите на
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електронна идентичност и на центровете за
електронна идентификация по чл. 9, ал. 2.
(2) В регистъра по ал. 1 в отделни раздели
се вписват лицата, подали заявление за ад
министратор на електронна идентичност и за
център за електронна идентификация, както
и броят и видът на приложените към заявле
нието документи, промените в дейността и
приложените принудителни административни
мерки по чл. 43, ал. 1, т. 2.
(3) Условията и редът за воденето на регис
търа се определят с правилника за прилагане
на закона.
(4) Достъпът до регистъра по ал. 1 е сво
боден, безплатен, вк лючително онлайн в
машинночетим формат.
Изисквания за регистрация
Чл. 11. В регистъра по чл. 10, ал. 1 се
вписва лице, което:
1. разполага с квалифициран персонал;
2. разполага с техническо оборудване и
технологии, които да осигурят надеждното
предоставяне на услугите и сигурността на
информацията;
3. отговаря на изискванията за сигурност
по чл. 14;
4. поддържа разполагаеми финансови сред
ства или застраховка в размер, определен с
правилника за прилагане на закона, която
покрива отговорността за причинените на
титуляря на електронната идентичност и на
всички трети лица вреди от неизпълнение на
задълженията му по този закон;
5. не е лишено от правото да извършва
стопанска дейност, не се намира в процедура
по ликвидация или в открито производство
по несъстоятелност, или в друга подобна про
цедура по законодателството по регистрация;
6. не е поставено под запрещение.
Изисквания по отношение на персонала
Чл. 12. (1) А дминистраторите на елек
тронна идентичност, съответно центровете
за електронна идентификация са длъжни
да разполагат с квалифицирани лица, които
във всеки момент от осъществяването на
дейността да осигуряват изпълнението на
задълженията им.
(2) Изискванията към квалификацията и
надеждността на лицата по ал. 1 се определят
с правилника за прилагане на закона.
Изисквания по отношение на техническото
оборудване и технологиите
Чл. 13. (1) Администраторите на електронна
идентичност, съответно центровете за елек
тронна идентификация осигуряват и прилагат
процедури и методи за администриране и
управление на сигурността на използваната
инфраструктура в съответствие с общоприети
в международната практика стандарти за
управление на информационната сигурност.
(2) Надеждността на използваните системи
и техническата сигурност на осъществяваните
чрез тях процеси се смятат за осигурени, когато
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оборудването и технологиите са преминали през
успешно проведени изпитвания и проверки.
(3) Изискванията към методите за оценка
на сигурността на използваните системи се оп
ределят с правилника за прилагане на закона.
(4) Лицата по ал. 1 са длъжни да поддържат
документация за актуалното състояние на
използваните от тях техническо оборудване
и технологии.
(5) Неизпълнението на задължението по
ал. 4 се смята за нарушение на изискванията
за сигурност.
(6) Лицата по ал. 1 използват техническо
оборудване и технологии за заявяване на изда
ването и управлението, съответно за проверката
на удостоверения за електронна идентичност,
които отговарят на изискванията, определени
с правилника за прилагане на закона.
(7) Администраторът на електронна иден
тичност е длъжен да използва само устройства
за сигурно персонализиране, които отговарят
на изискванията, определени с правилника за
прилагане на закона.
Изисквания за сигурност
Чл. 14. (1) Администраторите на електронна
идентичност, съответно центровете за елек
тронна идентификация създават и поддържат
вътрешни процедури за сигурност, съгласно
които осъществяват дейността си.
(2) Процедурите за сигурност трябва да
съответстват на изискванията за управление
на информационната сигурност, определени
с правилника за прилагане на закона.
(3) Процедурите за сигурност отразяват съ
ответствието на лицата по ал. 1 с изискванията
на закона, както и надеждността и сигурността
на осъществяваната от тях дейност.
(4) Процедурите за сигурност съдържат
най-малко:
1. оценка на риска;
2. управленски мерки за сигурност;
3. мерки за информационна сигурност;
4. разполагаеми финансови средства или
застраховки;
5. изисквания за надеждност на персонала;
6. мерки за осигуряване на защита и за
ограничаване на достъпа до отделни устрой
ства и помещения;
7. мерки за осигуряване на защита срещу не
позволен достъп до информационните системи;
8. мерки за осигуряване на защита срещу
непозволени промени;
9. план за действие при събития, съставля
ващи непреодолима сила, и при последващо
възстановяване на дейността.
(5) Процедурите за сигурност не са пуб
лични. Достъп до тях имат само министърът
на вътрешните работи и лицата по чл. 35.
Производство по регистрация
Чл. 15. (1) Производството по регистра
ция започва със заявление до министъра на
вътрешните работи по образец, определен с
правилника за прилагане на закона.
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(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. доказателства за разполагаеми финансови
средства или договор за застраховка;
2. доказателства за съответствие с изис
кванията за персонал по чл. 12;
3. доказателства за съответствие с изис
кванията за техническо оборудване и техно
логии по чл. 13 (декларации за съответствие,
описание на оборудването, технологичните
процеси и други);
4. доказателства за съответствие с изис
кванията за сигурност по чл. 14.
(3) При непълноти или нередовности на
представените документи по ал. 2 или ако не
е заплатена такса за разглеждане, министърът
на вътрешните работи в 14-дневен срок от
подаването на заявлението писмено уведомя
ва лицето и дава срок за отстраняването на
непълнотите или нередовностите.
(4) В 14-дневен срок от подаването на заяв
лението или от отстраняването на непълнотите
или нередовностите по ал. 3 министърът на
вътрешните работи или оправомощени от него
длъжностни лица вписват в регистъра по чл. 10
лицата, които отговарят на изискванията на
чл. 11 и са приложили документите по ал. 2.
(5) Министърът на вътрешните работи
мотивирано отказва регистрация на лице,
което не отговаря на някое от изискванията
на чл. 11 или не е представило документите
по ал. 2 в срока по ал. 3.
(6) Отказът по ал. 5 подлежи на обжалване
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
Действие, прехвърляне и преотстъпване на
регистрацията
Чл. 16. (1) Регистрацията е безсрочна.
(2) Правата по регистрацията не може
да се прехвърлят или преотстъпват, освен в
случаите по ал. 3.
(3) Правата по регистрацията може да се
прехвърлят или преотстъпват, когато регис
трираното лице се е преобразувало чрез вли
ване, сливане, разделяне, отделяне, промяна на
правната форма, при прехвърляне на търговско
предприятие или наследяване, ако лицето, на
което се прехвърлят или преотстъпват правата,
отговаря на условията за вписване в регистъра.
Лицата уведомяват предварително министъра
на вътрешните работи за промените.
(4) Регистрираното лице е длъжно да уве
доми министъра на вътрешните работи за
всяка промяна в обстоятелствата по чл. 11 в
7-дневен срок от нейното настъпване.
Прекратяване на регистрацията
Чл. 17. (1) Министърът на вътрешните ра
боти или оправомощено от него длъжностно
лице със заповед прекратява регистрацията:
1. по писмено искане на регистрираното
лице;
2. при смърт – по заявление на наследни
ците му или служебно;
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3. при откриване на процедура за лик
видация или несъстоятелност или на друга
процедура по прекратяване на юридическото
лице – по заявление на представляващия ли
цето или служебно;
4. при прекратяване дейността на еднолич
ния търговец или юридическото лице – по
негово заявление или служебно;
5. при поставяне под запрещение – по
заявление на настойника или попечителя на
лицето или служебно;
6. когато дейността, за която е издадена
регистрацията, не е осъществявана в срок
една година.
(2) Освен в случаите по ал. 1 министърът
на вътрешните работи или оправомощено от
него длъжностно лице със заповед прекратява
регистрацията, ако регистрираното лице:
1. е представило неверни данни или до
кументи с невярно съдържание, които са
послужили като основание за регистрацията;
2. при осъществяване на дейността си
по този закон е издало документ с невярно
съдържание, когато това е установено по
съдебен ред;
3. системно нарушава този закон или актове
по прилагането му;
4. престане да отговаря на изискванията по
чл. 11 и в определен от министъра на вътреш
ните работи срок не отстрани нередовността.
(3) Лице с прекратена регистрация не може
да подаде заявление за регистрация за същата
дейност в двугодишен срок от влизането в
сила на заповедите по ал. 1 и 2.
(4) Заповедите по ал. 1 и 2 подлежат на
обжалване по реда на Административнопро
цесуалния кодекс.
(5) Прекратяването на регистрацията и
основанието за това се вписват служебно в
регистъра по чл. 10, ал. 1.
Такси
Чл. 18. За разглеждането на заявлението
за регистрация заявителят заплаща такса
в размер, определен с тарифа, одобрена от
Министерския съвет по предложение на ми
нистъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията и министъра на
вътрешните работи.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ИЗДАВАНЕ, СПИРАНЕ, ВЪЗОБНОВЯВАНЕ
И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ
ЗА ЕЛЕКТРОННА ИДЕНТИЧНОСТ
Регистър на удостоверенията за електронна
идентичност и на електронните идентификатори
Чл. 19. (1) В Министерството на вътрешните
работи се създават и поддържат:
1. електронен регистър на издадените и
прекратените удостоверения за електронна
идентичност;
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2. електронен регистър на електронните
идентификатори, титулярите им и съответните
удостоверения за електронна идентичност.
(2) Редът за водене, съхранение и достъп до
регистрите по ал. 1 се определя с правилника
за прилагане на закона.
Издаване на удостоверение
Чл. 20. (1) Министърът на вътрешните
работи издава удостоверение за електронна
идентичност по писмено заявление на лице по
чл. 6. Заявлението може да се подаде и чрез
администратор на електронна идентичност
или дипломатическо или консулско предста
вителство на Република България.
(2) Удостоверение за електронна идентич
ност се издава, ако лицето се е явило лично
пред лице по ал. 1 и е представило валиден
документ за самоличност. Извън случаите по
ал. 1, изречение второ, местата за явяване се
определят от министъра на вътрешните работи.
(3) Удостоверение за електронна иден
тичност на непълнолетно лице или лице,
поставено под запрещение, се издава, ако са
спазени изискванията на ал. 2 и:
1. заявлението е подписано и от родител,
съответно попечител или настойник на лицето;
2. родителят, съответно попечителят или
настойникът се е явил лично и е представил
валиден документ за самоличност.
(4) Министърът на вътрешните работи
осигурява възможност на администратора да
провери валидността на представения доку
мент за самоличност по ал. 2 и 3. Админис
траторът е длъжен да направи проверка на
валидността на документа за самоличност,
преди да изпрати заявление за издаване на
удостоверение за електронна идентичност.
(5) Удостоверението за електронна иден
тичност се издава със срок на валидност 5
години.
(6) Удостоверението се записва само вър
ху електронен носител, който отговаря на
изискванията, определени с правилника за
прилагане на закона.
(7) Удостоверението се вписва в регистъра
на удостоверенията за електронна идентичност.
(8) Носителят на удостоверението се преда
ва лично на титуляря му, а по изключение – на
упълномощено лице, след представяне на
нотариално заверено изрично пълномощно.
(9) Едно лице може да поиска издаване на
повече от едно удостоверение за електронна
идентичност.
(10) Когато заявлението за издаване на удос
товерение е подадено чрез администратор на
електронна идентичност, отношенията между
него и лицето по чл. 6 се уреждат с договор.
(11) Извън случаите по ал. 10, за издаването
на удостоверение за електронна идентичност
лицето по чл. 6 дължи такса, определена с
тарифата по чл. 18.

С Т Р.

6

ДЪРЖАВЕН

Спиране, възобновяване и продължаване на
действието на удостоверението
Чл. 21. (1) Министърът на вътрешните ра
боти или оправомощено от него длъжностно
лице има право да спре действието на издадено
от него удостоверение, ако съществува основа
телна причина – увреждане на интересите на
титуляря на удостоверението или на трети лица.
(2) Министърът на вътрешните работи или
оправомощено от него длъжностно лице е длъ
жен да спре действието на удостоверението по
искане на титуляря на електронна идентичност,
след като се увери в самоличността му, като
поиска посочването на допълнителни данни,
които са включени в искането за издаването
на удостоверението.
(3) Министърът на вътрешните работи или
оправомощено от него длъжностно лице е
длъжен да спре действието на удостоверението
по искане на лице с установена самоличност,
за което според обстоятелствата е видно, че
знае за нарушения на сигурността, свързани
с незаконосъобразното използване на удосто
верението за електронна идентичност, като
незабавно уведомява титуляря за спирането
на действието на удостоверението.
(4) Спирането на действието на удостовере
нието се извършва чрез вписване в регистъра на
удостоверенията за електронна идентичност.
(5) Действието на удостоверението се въз
обновява от министъра на вътрешните работи
или от оправомощено от него длъжностно
лице по искане на титуляря на електронната
идентичност чрез вписване в регистъра на
удостоверенията за електронна идентичност.
(6) Искането за спиране и възобновяване
може да се отправи чрез лице по чл. 8.
(7) Искането за спиране може да се заяви
и по електронен път, като лицето се иденти
фицира по реда на този закон.
(8) Продължаването на срока на удосто
верението за електронна идентичност може
да се заявява по електронен път преди изти
чането му, като лицето се идентифицира по
реда на този закон.
Прекратяване действието на удостоверението
Чл. 22. (1) Действието на удостоверението
се прекратява:
1. с изтичането на срока му на валидност;
2. при смърт на титуляря на удостовере
нието.
(2) Министърът на вътрешните работи е
длъжен незабавно да прекрати действието на
удостоверението:
1. по искане на титуляря на удостоверени
ето, след като се увери в самоличността му;
2. при установяване, че удостоверението е
издадено въз основа на неверни данни;
3. при промяна на данните, въз основа на
които е издадено удостоверението за елек
тронна идентичност;
4. при инциденти, свързани с компро
метиране на сигурността на електронната
идентификация.
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(3) Прекратяването се вписва в регистъра
по чл. 19, ал. 1, т. 1 незабавно след възниква
нето на съответното обстоятелство по ал. 1,
т. 2 и ал. 2.
Задължение за уведомяване за промени
Чл. 23. Първичен администратор на данни
е длъжен да уведоми автоматизирано и по
електронен път министъра на вътрешните
работи за всяка промяна на лични данни,
които са свързани с дейностите по глава тре
та и тази глава, незабавно след промяната.
Уведомлението съдържа идентификация на
лицето и информация за промяната.
Г л а в а

п е т а

ПРОВЕРК А НА ЕЛЕКТРОННА ИДЕНТИЧ
НОСТ
Проверка на електронна идентичност
Чл. 24. (1) Проверката на електронната
идентичност е процес на автоматизирана
проверка на валидността на издадено удос
товерение за електронна идентичност при
предоставянето на електронни услуги.
(2) Проверката на електронната идентич
ност се извършва от центрове за електронна
идентификация чрез специализирани протоко
ли или по друг начин, определен с правилника
за прилагане на закона.
(3) Проверката на електронната идентич
ност се извършва по електронна заявка на
заинтересовано лице след заплащането на
такса в размер, определен с тарифата по чл. 18.
(4) Проверка на електронна идентичност
по електронна заявка на държавни органи и
на лица, осъществяващи публични функции,
се извършва от центъра по чл. 9, ал. 1. За
проверката не се дължи такса.
Проверка на удостоверение за електронна
идентичност
Чл. 25. Министърът на вътрешните рабо
ти осигурява на центровете за електронна
идентификация възможност за извършване
на безплатна проверка на удостоверение за
електронна идентичност по начин, определен
с правилника за прилагане на закона.
Обем на предоставяни данни
Чл. 26. (1) При проверка на електронната
идентичност от държавните органи центро
вете за електронна идентификация предос
тавят само свързаните с удостоверението
за електронна идентичност данни, които са
вписани като достъпни в регистъра на адми
нистративните услуги по чл. 61, ал. 1, т. 2 от
Закона за администрацията като необходими
за предоставяне на услугата.
(2) При първоначално заявяване на ползва
нето на услуги за електронна идентификация
от лицата, предоставящи електронни услуги,
центровете за електронна идентификация
уведомяват Комисията за защита на личните
данни за обема на личните данни, свързани с
удостоверението за електронна идентичност,
които ще се обработват от тези лица.
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Съхраняване и достъп до информацията за
извършена проверка
Чл. 27. (1) Центровете за електронна иден
тификация и лицата, предоставящи електрон
ни услуги, съхраняват данни за извършената
проверка на електронна идентичност при
условия и по ред, определени с правилника
за прилагане на закона.
(2) Информацията по ал. 1 се съхранява
за срок 10 години.
(3) Физическите лица имат право на сво
боден и безплатен достъп до информацията
по ал. 1, събрана за тях, по ред, определен с
правилника за прилагане на закона.
(4) Данните по ал. 1, съхранявани от центро
вете за електронна идентификация, не могат
да включват данни за местоположение или
уникални номера на устройства, чрез които
е извършвана електронната идентификация.
Протоколи, технически изисквания и начини
за проверка на електронна идентичност
Чл. 28. Протоколите, техническите изис
квания и начините за проверка на електронна
идентичност се определят с правилника за
прилагане на закона.
Г л а в а

ш е с т а

ЕЛЕКТРОННИ ОВЛАСТЯВАНИЯ
Регистър на овластяванията
Чл. 29. (1) За упражняване на права чрез
пълномощник пред държавен орган, организа
ция, предоставяща обществени услуги, и лица,
осъществяващи публични функции, упълномо
щителят трябва да овласти пълномощника чрез
вписването на уникалния му идентификатор
във воден от министъра на вътрешните работи
електронен регистър на овластяванията.
(2) Овластяването се извършва след иден
тифициране чрез електронен идентификатор
на упълномощителя и чрез подписване на
овластителното изявление с квалифициран
електронен подпис.
(3) Упълномощителят посочва действията,
за които предоставя представителна власт на
упълномощения, обема на представителната
власт и срока на овластяването.
(4) Лица, различни от посочените в ал. 1,
може да предоставят възможност за упражня
ване на права пред тях чрез пълномощник чрез
типизирано определяне на обема и условията
за представителството по начин, определен с
правилника за прилагане на закона. Спрямо тези
лица овластяването се извършва във водените
от лицата по чл. 9 регистри на овластяванията.
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Водене, съхраняване и достъп до регистъра на
овластяванията
Чл. 32. (1) Регистърът на овластяванията не
е публичен. Упълномощителите, овластените
лица и лицата по чл. 29, ал. 1 и 4 имат достъп
до данните от регистъра, които се отнасят
за съответното овластяване, свързано с тях.
(2) Редът за водене, съхраняване и достъп
до регистъра на овластяванията се определя
с правилника за прилагане на закона.
(3) Лицата по чл. 29, ал. 1 извършват про
верка на представителна власт, произтичаща
от закон, чрез автоматизирана проверка в
съответните регистри, водени от първичните
администратори на данни по чл. 2, ал. 2 от
Закона за електронното управление, които
отговарят за вписването на това обстоятел
ство, освен ако специален закон не забранява
това. В този случай вписване и проверка в
регистъра на овластяванията не се прави.
Удостоверения за овластяване
Чл. 33. За издаването на удостоверения
за овластяване се дължи такса в размер,
определен с тарифата по чл. 18, освен когато
удостоверението се издава по електронен път.
Г л а в а

с е д м а

КОНТРОЛ
Лица, които подлежат на контрол
Чл. 34. (1) Администраторите на електрон
на идентичност и центровете за електронна
идентификация подлежат на административен
контрол.
(2) Лицата по ал. 1 са длъжни да осигуряват
достъп на контролните органи до водената
документация, информационните системи и по
мещенията, където се осъществява дейността.
Контролни органи
Чл. 35. Контролът по чл. 34 се осъществява
от длъжностни лица, определени от министъра
на вътрешните работи.

Писмена форма
Чл. 30. Писмената форма с нотариална за
верка на подписите за овластявания се счита
спазена, ако е налице съответно вписване в
регистър на овластяванията.

Видове проверки
Чл. 36. (1) Контролните органи могат да
извършват внезапни или периодични проверки
по документи, на информационни системи и
проверки на място.
(2) Контролните органи ежегодно извърш
ват проверки относно изпълнението на изис
кванията по чл. 11 от администраторите на
електронна идентичност и от центровете за
електронна идентификация.
(3) Контролните органи извършват проверки
за изпълнението на изискванията по чл. 11 от
администраторите на електронна идентичност
и от центровете за електронна идентификация
и при промяна на обстоятелствата, свързани
с регистрацията на администраторите на
електронна идентичност и центровете за елек
тронна идентификация, в едномесечен срок от
уведомлението по чл. 16, ал. 4.

Оттегляне на представителната власт
Чл. 31. Оттеглянето на представителната
власт става по реда на овластяването.

Проверка по документи
Чл. 37. Проверката по документи обхва
ща проверка на документите, свързани със
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заявленията за регистрация, както и послед
ващи проверки на документите във връзка с
извършваната дейност.
Проверка на информационни системи
Чл. 38. Проверката на информационните
системи обхваща съответствието на функцио
ниращата система с изискванията, определени
с правилника за прилагане на закона.
Проверка на място
Чл. 39. (1) Проверката на място се извършва
в помещенията, използвани за осъществяване
на дейността от лицата, които подлежат на
контрол по чл. 34, в присъствието на лицето,
което ги представлява, или на лица, които
работят за тях.
(2) Длъжностните лица, осъществяващи
проверката на място, имат право:
1. на свободен достъп до проверяваните
помещения;
2. да изискват предоставянето на документи
във връзка с контролираната дейност;
3. да изискват писмени и устни обяснения
от работници, служители и други лица, рабо
тещи за проверяваното лице, от контрагенти
на проверяваното лице и от всички лица,
които се намират в проверяваните помещения
в момента на проверката;
4. да изискват от трети лица документи,
сведения и съдействие, необходими за про
верките;
5. да извършват насрещни проверки на
място в служебните помещения на трети лица
по въпроси, свързани с проверката.
(3) Когато проверката е сложна и изисква
специални знания, контролните органи могат
да привличат експерти в съответната област.
Опазване на търговска тайна
Чл. 40. Длъжностните лица, които извърш
ват проверките, както и лицата по чл. 39, ал. 3
са длъжни да пазят търговска, служебна и друга
защитена от закон тайна и да не разгласяват
данни за проверките преди тяхното приключ
ване, както и да не използват тази информация
от проверките извън предназначението є.
Г л а в а

о с м а

УВЕДОМЛЕНИЯ И СЪТРУДНИЧЕСТВО
Уведомления
Чл. 41. (1) Министърът на вътрешните
работи уведомява Европейската комисия за
обстоятелствата по чл. 9 и 10 от Регламент (ЕС)
№ 910/2014 на Европейския парламент и на
Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната
идентификация и удостоверителните услуги
при електронни трансакции на вътрешния
пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО
(ОВ, L 257/73 от 28 август 2014 г.), наричан
по-нататък „Регламент (ЕС) № 910/2014“.
(2) Всяко лице, на което са известни дан
ни за нарушения или застрашаване по чл. 10
от Регламент (ЕС) № 910/2014, е длъжно да
уведоми министъра на вътрешните работи
за тези данни.
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Сътрудничество
Чл. 42. Сътрудничеството по чл. 12, па
раграфи 5 и 6 от Регламент (ЕС) № 910/2014
се осъществява от министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията.
Г л а в а

д е в е т а

ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ
МЕРКИ И АДМИНИСТРАТИВНОНАК АЗА
ТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ
Раздел I
Принудителни административни мерки
Принудителни административни мерки
Чл. 43. (1) За предотвратяване и преустановя
ване на нарушения на този закон и на актовете
по прилагането му, както и за предотвратяване
или отстраняване на вредните последици от тях
министърът на вътрешните работи може да:
1. издава писмено предписание за предпри
емане на конкретни мерки за отстраняване
на нарушението в определен срок;
2. спре дейността, за която е извършена
регистрацията, и да спре достъпа на регистри
раното лице до регистъра на удостоверенията
за електронна идентичност до отстраняване
на констатираното нарушение.
(2) Принудителните административни мер
ки по ал. 1 се прилагат с мотивирана заповед
на министъра на вътрешните работи.
(3) В заповедта по ал. 2 се определят видът
на принудителната административна мярка
и срокът за нейното изпълнение.
(4) Заповедта по ал. 2 подлежи на обжалва
не по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
(5) Обжалването не спира изпълнението
на приложената принудителна администра
тивна мярка.
Раздел II
Административнонаказателна отговорност
Дейност без регистрация
Чл. 44. Който извършва дейност на адми
нистратор на електронна идентичност или
на център за електронна идентификация, без
да е вписан в регистъра по чл. 10, ал. 1, се
наказва с глоба или имуществена санкция в
размер 200 000 лв.
Неизпълнение на задължение от регистрирано
лице
Чл. 45. (1) Администратор на електрон
на идентичност, който заяви издаване на
удостоверение за електронна идентичност в
нарушение на този закон, се наказва с глоба
или имуществена санкция в размер 50 000 лв.
(2) Администратор на електронна идентич
ност, който не изпълни друго задължение по
този закон, се наказва с глоба или имущест
вена санкция в размер от 2000 до 20 000 лв.
(3) Център за електронна идентификация,
който осъществи електронна идентификация
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в нарушение на този закон, се наказва с глоба
или имуществена санкция в размер от 150 000
до 300 000 лв.
(4) Център за електронна идентификация,
който не изпълни друго задължение по този
закон, се наказва с глоба или имуществена
санкция в размер от 5000 до 30 000 лв.
Възпрепятстване на контролните органи
Ч л. 46. Кой т о въ зп реп я т с т ва, о т к а же
достъп или не предостави документи, данни,
сведения и справки на длъжностно лице при
упражняване на контролната дейност по този
закон, се наказва с глоба или имуществена
санкция в размер от 1000 до 10 000 лв.
Неподаване на заявление при промяна в обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистър
Чл. 47. Регистрирано лице, което не подаде
заявление при промяна на обстоятелствата,
подлежащи на вписване, се наказва с иму
ществена санкция в размер от 500 до 5000 лв.
Неизпълнение на принудителна административна мярка
Чл. 48. (1) Който не изпълни приложена при
нудителна административна мярка по чл. 43,
ал. 1, т. 1, се наказва с глоба или имуществена
санкция в размер от 1000 до 10 000 лв.
(2) Който извършва дейност по управление
на удостоверения за електронна идентичност
след прилагане на принудителна администра
тивна мярка по чл. 43, ал. 1, т. 2, се наказва
с глоба или имуществена санкция в размер
от 100 000 до 500 000 лв.
Повторно нарушение
Ч л . 49. При пов т о рно н ару шен ие по
чл. 44 – 48 се налага глоба или имуществена
санкция в двоен размер.
Производство за налагане на административни наказания
Чл. 50. (1) Актовете за установяване на
нарушенията по чл. 44 – 48 се съставят от
длъжностни лица, определени от министъра
на вътрешните работи.
(2) Наказателните постановления по ал. 1 се
издават от министъра на вътрешните работи.
(3) Установяването на нарушенията, из
даването, обжалването и изпълнението на
наказателните постановления се извършват
по реда на Закона за административните на
рушения и наказания.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на този закон:
1. „Електронна идентификация“ е процес
на използване на данни в електронна фор
ма за идентификация на лица, които данни
представляват по уникален начин дадено
физическо лице.
2. „Електронна идентичност“ e минимална
съвкупност от характеристики, представени в
електронна форма, въз основа на които може
да се направи еднозначно разграничаване на
едно лице от други лица в електронна среда.
3. „Разполагаеми финансови средства“ са
бързоликвидни разполагаеми средства – па
рични наличности и парични еквиваленти.
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4. „Системни нарушения“ са три или повече
административни нарушения по този закон или
по актовете по прилагането му, извършени в
срок една година, или три и повече еднакви
административни нарушения, извършени в
срок три последователни години.
§ 2. Този закон въвежда мерките по при
лагане на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Ев
ропейския парламент и на Съвета от 23 юли
2014 г. относно електронната идентификация
и удостоверителните услуги при електронни
трансакции на вътрешния пазар и за отмяна
на Директива 1999/93/ЕО.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 3. (1) Министерският съвет приема пра
вилника за прилагане на закона и тарифата
по чл. 18 в 6-месечен срок от обнародването
на закона в „Държавен вестник“.
(2) Министърът на вътрешните работи:
1. определя местата по чл. 20, ал. 2 в ед
ногодишен срок от обнародването на закона
в „Държавен вестник“;
2. осигурява възможност за подаване на
заявления по чл. 15, ал. 1 по електронен път в
срок до 7 месеца от обнародването на закона
в „Държавен вестник“;
3. уведомява Европейската комисия за
обстоятелствата по чл. 9 от Регламент (ЕС)
№ 910/2014 в срок до 1 септември 2017 г.
(3) Държавните органи, предоставящи
електронни административни услуги, за ко
ито със закон се изисква идентификация, в
едногодишен срок от обнародването на закона
в „Държавен вестник“:
1. заявяват за вписване в регистъра по
чл. 61, ал. 1, т. 2 от Закона за администрация
та обема лични данни, които имат право да
обработват в съответствие със закон, и
2. осигуряват техническа възможност за
идентификация по реда на този закон при
предоставянето на тези услуги.
§ 4. (1) В срок до 6 месеца от влизането в
сила на § 5, т. 4 проверка на самоличността
на заявител при подаване на заявление по
електронен път може да се прави и от достав
чик на електронни административни услуги.
(2) Проверката се извършва незабавно от
доставчика чрез:
1. съпоставяне на името на заявителя,
посочен в заявлението, и името на автора,
съдържащо се в удостоверението за електро
нен подпис, и
2. проверка в съответната администрация,
отговаряща за личната регистрация на граж
дани, дали на уникалния идентификатор на
заявителя, посочен в заявлението, съответства
име на гражданин с установеното по т. 1 име.
(3) Проверката на самоличността се из
вършва за всички граждани, относно които се
заявяват обстоятелства и които са идентифи
цирани с уникален идентификатор. Проверката
за идентичност на организациите се извършва
чрез проверка в съответните регистри на
организациите.
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(4) При технологична възможност провер
ките по ал. 2 и 3 се извършват автоматизирано.
(5) Когато за яви т ел я т н яма у ника лен
идентификатор, проверка по ал. 2, т. 2 не се
извършва.
(6) Когато достъпът за ползване на електрон
ната административна услуга се осъществява
чрез единната среда за обмен на документи
или когато в наредбата по чл. 12, ал. 4 от За
кона за електронното управление е предвиден
друг начин за идентифициране за съответния
вид достъп, проверка по ал. 2 не се извършва.
§ 5. В Закона за електронното управление
(обн., ДВ, бр. 46 от 2007 г.; изм., бр. 82 от
2009 г., бр. 20 от 2013 г., бр. 40 от 2014 г. и
бр. 13 от 2016 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. Член 5 се изменя така:
„Задължения при идентификация
Чл. 5. (1) Задълженията по тази глава въз
никват, ако гражданинът, съответно организа
цията са се идентифицирали по ред, установен
в закон, когато закон изисква идентификация
за предоставяне на административна услуга.
(2) При заявяването на съответната елек
тронна административна услуга администра
тивните органи, лицата, осъществяващи пуб
лични функции, и организациите, предоставя
щи обществени услуги, са длъжни да осигурят
възможност на гражданите и организациите да
се идентифицират по ред, установен в закон.“
2. В чл. 22:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Българските граждани и дългосроч
но пребиваващите чужденци – получатели
на електронни административни услуги и
автори на електронните изявления, се иден
тифицират по ред, определен със закон, освен
ако със закон се допуска предоставяне на
административна услуга без идентификация.
Получателите на електронни административни
услуги – юридически лица, се идентифицират
чрез уникалния си идентификатор.“;
б) създава се нова ал. 2:
„(2) Гражданите на държава – членка на
Европейския съюз, се идентифицират чрез
националния си електронен идентификатор в
съответствие с акта по чл. 12, параграф 8 от
Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския
парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно
електронната идентификация и удостоверител
ните услуги при електронни трансакции на
вътрешния пазар и за отмяна на Директива
1999/93/ЕО (ОВ, L 257/73 от 28 август 2014 г.).“;
в) досегашната ал. 2 става ал. 3;
г) досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.
3. Член 24 се изменя така:
„Представителство
Чл. 24. За ползване на електронни адми
нистративни услуги чрез пълномощник упъл
номощителят трябва да го овласти по реда
на Закона за електронната идентификация.“
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4. Член 28 се изменя така:
„Проверка на идентичността на юридически лица
Чл. 28. Идентичността на юридически лица
се проверява чрез автоматизирана проверка
на техния статут в съответните регистри, в
които са вписани, когато са налице технически
средства за извършването є.“
5. Член 29 се отменя.
§ 6. Законът влиза в сила 6 месеца след
обнародването му в „Държавен вестник“, с
изключение на:
1. член 8, чл. 9, ал. 2, чл. 10, 11 и чл. 15 – 17,
които влизат в сила 7 месеца след обнарод
ването му;
2. член 9, ал. 1, 3 и 4, чл. 19 – 21, чл. 22,
с изключение на ал. 1, т. 3, чл. 23 – 28, § 4
и § 5, т. 1, 2, 4 и 5, които влизат в сила една
година след обнародването му;
3. членове 29 – 33 и § 5, т. 3, които влизат
в сила 18 месеца след обнародването му;
4. член 22, ал. 1, т. 3, който влиза в сила
от 1 април 2017 г.
Законът е приет от 43-то Народно събрание
на 11 май 2016 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
3767

РЕШЕНИЕ

за промени в структурата на Министерския
съвет на Република България
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 7 и чл. 108, ал. 1 от Конституцията на Ре
публика България
РЕШИ:
В Решение на Народното събрание от
7 ноември 2014 г. за приемане на структура на
Министерския съвет на Република България
(ДВ, бр. 93 от 2014 г.) точка 1 се изменя така:
„1. Министерският съвет на Република
България се състои от: министър-председател,
трима заместник министър-председатели и
министри. Министрите ръководят отделни
министерства.“
Решението е прието от 43-то Народно
събрание на 18 май 2016 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
3968

РЕШЕНИЕ

за персонални промени в Министерския съвет
на Република България
Народното събрание на основание чл. 84, т. 6
от Конституцията на Република България и във
връзка с Решение на Народното събрание за
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избиране на Министерски съвет на Република
България от 7 ноември 2014 г. (ДВ, бр. 93 от
2014 г.), Решение на Народното събрание за
персонални промени в Министерския съвет
на Република България от 11 март 2015 г. (ДВ,
бр. 19 от 2015 г.), Решение на Народното събра
ние за персонални промени в Министерския
съвет на Република България от 18 декември
2015 г. (ДВ, бр. 101 от 2015 г.) и Решение на
Народното събрание за персонални промени
в Министерския съвет на Република България
от 3 февруари 2016 г. (ДВ, бр. 11 от 2016 г.)
РЕШИ:
1. Освобож дава Ивайло Георгиев Кал
фин като заместник министър-председател
по демографската и социалната политика и
министър на труда и социалната политика.
2. Избира Зорница Димитрова Русинова за
министър на труда и социалната политика.
Решението е прието от 43-то Народно
събрание на 18 май 2016 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
3969

РЕШЕНИЕ

за прекратяване на пълномощията на народен
представител
Народното събрание на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб
лика България
РЕШИ:
Прекратява пълномощи ята на Ивайло
Георгиев Калфин като народен представител
от 25. изборен район – София.
Решението е прието от 43-то Народно
събрание на 18 май 2016 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
3970

КОНСТ И Т У Ц ИОНЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 5
от 12 май 2016 г.

по конституционно дело № 2 от 2016 г.
Конституционният съд в състав: Борис
Велчев – председател, членове: Цанка Цан
кова, Стефка Стоева, Румен Ненков, Кети
Маркова, Георги Ангелов, Анастас Анаста
сов, Гроздан Илиев, Мариана Карагьозова,
Константин Пенчев, Филип Димитров, Таня
Райковска, при участието на секретар-прото
колиста Милена Петрова разгледа в закрито
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заседание на 12 май 2016 г. конституционно
дело № 2 от 2016 г., докладвано от съдията
Филип Димитров.
Постъпило е искане от петчленен състав
на Върховния административен съд, втора
колегия, в което се иска обявяване на раз
поредбата на чл. 100, ал. 2 от Закона за дър
жавния служител (ЗДСл) (обн., ДВ, бр. 67 от
1999 г.; последно изм. и доп., бр. 98 от 2015 г.)
за противоконституционна поради противо
речие със: а) чл. 16 във връзка с чл. 48 от
Конституцията; б) чл. 51, ал. 1 от Конститу
цията и в) принципите на пропорционалност
и правна сигурност.
С определение от 4.02.2016 г. Конститу
ционният съд е допуснал разглеж дане на
искането по същество, конституирал е като
заинтересовани институции Министерския
съвет, министъра на финансите, министъра
на труда и социалната политика, главния
прокурор, омбудсмана, Върховния касаци
онен съд, Върховния административен съд,
Висшия адвокатски съвет и е дал възможност
на Професионално обединение на държавните
служители и Съюза на юристите в България
да представят мнения.
Пост ъпи ли са становища от следни те
институции и организации: Министерския
съвет, министъра на финансите, министъра
на труда и социалната политика, главния
прокурор, омбудсмана, Върховния касационен
съд, Висшия адвокатски съвет, Професионал
но обединение на държавните служители и
Съюза на юристите в България. Аргументите
могат да се сведат до следното:
В подкрепа на конституционосъобразността
на чл. 100, ал. 2 ЗДСл са постъпили стано
вища от Министерския съвет, министъра на
финансите, министъра на труда и социалната
политика, главния прокурор и Професионал
но обединение на държавните служители, в
които се поддържа, че правото на труд не е
накърнено и че отстраняването от длъжност
има превантивен характер с цел избягване
затрудняване на разследването на евентуално
престъпно деяние.
За обявяване на противоконституционност
та на чл. 100, ал. 2 ЗДСл са постъпили стано
вища от Върховния касационен съд, Висшия
адвокатски съвет, омбудсмана и Съюза на
юристите в България, в които се поддържа,
че са накърнени правото на труд, правото
на защита и конституционният принцип на
справедливостта.
Конституционният съд, за да се произнесе,
взе предвид следното:
Временното отстраняване от работа по
чл. 100, ал. 2 ЗДСл – до приключването на на
казателното производство срещу отстранения
държавен служител – съставлява ограничение
на правото на труд по чл. 16 във връзка с чл. 48
и свързаното с него право по чл. 51, ал. 1 от
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Конституцията. Не става дума за защита на
„право на длъжност“, а на правото на труд на
държавния служител в неговата специфика.
Правото на труд има различни измерения
по отношение на различните категории лица.
В процесния случай то следва да се тълкува в
смисъла на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от
Конституцията, която определя специфични
рамки на дейността на държавния служител,
а именно да изпълнява „волята и интересите
на нацията“. Правото на труд на държавния
служител е защитено и може да бъде обект
на ограничения, за да се гарантира общият
интерес. Ограничение на това право е до
пустимо при наличие на легитимна цел и
пропорционалност между целта и степента
на ограничението.
С временното отстраняване на държавния
служител по чл. 100, ал. 2 ЗДСл се цели за
щита на специфичния авторитет на службата,
който би могъл да бъде накърнен, ако лицето
продължи да извършва дейност, във връзка с
която вече е образувано наказателно произ
водство срещу него. Същевременно се постига
и предотвратяване на негови действия, които
биха осуетили или затруднили наказателното
преследване.
Ограничаването на конституционно право
налага преценка за пропорционалността на
така въведеното ограничение на правото на
труд по чл. 48 във връзка с чл. 16 от Кон
ституцията.
Индивидуалният административен акт по
чл. 100, ал. 2 ЗДСл се издава от органа по
назначаването, който действа като обвърза
на администрация. В тези стеснени рамки
той се проверява и от съда по жалба на
засегнатото лице. Изобщо не е предвидена
възможност за последващ съдебен контрол,
който да отразява конкретното развитие на
наказателния процес.
Образуването на досъдебно наказателно
производство най-често предхожда привли
чането на лицето като обвиняем, при което
все още не е постигната достатъчно висока
степен на сигурност, че в качеството си на
длъжностно лице е извършило престъпление.
Несъмнено съществува обществена потреб
ност от пълна неопетненост на държавната
служба. Затова изискването за лоялност на
държавния служител към „волята и интересите
на нацията“ наистина не търпи компромис,
но само когато е установена безсъмнено
нелоялност.
Липсата на диференциран подход, който да
отчита както мястото на съответното лице в
йерархията на държавната служба, така и сте
пента на обществена опасност на твърдяното
престъпление, води до едни и същи правни
последици независимо от възможните същест
вени разлики. Така разпоредбата в чл. 100, ал. 2
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ЗДСл за отстраняване от длъжност без инди
видуална и диференцирана преценка създава
възможност правото на труд на държавните
служители да бъде ограничено, без да е дос
тигната границата, след която защитата му би
трябвало да отстъпи пред защитата на „волята
и интересите на нацията“, чийто изпълнител
се явява държавният служител. Фактът, че
отстраняването не подлежи на съдържателен
съдебен контрол, прави невъзможно да се
реализира правото на защита на държавния
служител. Затова оспорваната разпоредба е
несъвместима с чл. 56 от Конституцията.
Конституционният съд приема, че постига
нето на легитимната цел е напълно възможно
чрез останалите способи, предвидени в зако
на – не само по чл. 69 НПК, но и по чл. 100,
ал. 1, т. 2 ЗДСл, която дава допълнителна
възможност на органа по назначаването. Прес
тъплението по служба винаги е и дисципли
нарно нарушение. Органът по назначаването
следва да се грижи за авторитета на службата
и съответно при всеки отделен случай той е в
правото си да вземе решение за отстраняване
в дисциплинарното производство.
По така изложените съображения Кон
ституционният съд намира, че оспорваната
разпоредба на чл. 100, ал. 2 от Закона за
държавния служител противоречи на прин
ципа на правовата държава по чл. 4, ал. 1 от
Конституцията.
С оглед на горното и на основание чл. 149,
ал. 1, т. 2 от Конституцията Конституцион
ният съд
РЕШИ:
Обявява за противоконституционна раз
поредбата на чл. 100, ал. 2 от Закона за дър
жавния служител (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.;
последно изм. и доп., бр. 98 от 2015 г.).
Председател:
Борис Велчев
3807

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 122
ОТ 13 МАЙ 2016 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерския съвет за 2016 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерския съвет за 2016 г.
в общ размер 6 486 000 лв., разпределени,
както следва:
1. за продължаване изграждането на вре
менно възпрепятстващо съоръжение по бъл
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гаро-турската граница на територията на
област Бургас – 6 200 000 лв.;
2. за преодоляване на последиците от ава
рийната ситуация, породена от проливните
дъждове през май 2016 г. в община Мизия и
община Хайредин, област Враца – 286 000 лв.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходите по
централния бюджет за 2016 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на осъществяването на държавните функции
на територията на областите в България“, бю
джетна програма „Осъществяване на държав
ната политика на областно ниво“ по бюджета
на Министерския съвет за 2016 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увели
чат показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2016 г.
Чл. 3. Главният секретар на Министерския
съвет да извърши съответните промени по
бюджета на Министерския съвет за 2016 г. и
да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да из
върши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на главния секретар на Министер
ския съвет.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3808

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125
ОТ 18 МАЙ 2016 Г.

за одобряване на прогнозно разпределение
на разходите за подготовка и провеждане на
Българското председателство на Съвета на
Европейския съюз през 2018 г. и на допъл
нителни разходи за 2016 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява прогнозно разпределение
на разходите в общ размер до 49 858 000 лв.
за периода 2016 – 2019 г. за подготовка и
провеждане на Българското председателство
на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.,
разпределени по бюджети, дейности и години,
съгласно приложението.
Чл. 2. (1) Одобрява допълнителни разходи
за 2016 г. в общ размер 6 967 000 лв., раз
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пределени по бюджети и дейности, съгласно
приложението.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените разходи по централ
ния бюджет за 2016 г.
Чл. 3. (1) Със сумата 3 873 000 лв. по по
реден № 1 от приложението да се увеличат
разходите по бюджета на Народното събрание
за 2016 г. по функционална област „Осигуря
ващи дейности“.
(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат пока
зателите по чл. 3, ал. 3 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2016 г.
Чл. 4. (1) Със сумата 1 626 000 лв. по по
реден № 2 от приложението да се увеличат
разходите по бюджета на Министерския съ
вет за 2016 г. по бюджетна програма „Други
дейности и услуги“.
(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2016 г.
Чл. 5. (1) Със сумата 1 468 000 лв. по пореден
№ 5 от приложението да се увеличат разходите
по бюджета на Министерството на външните
работи за 2016 г. по „Политика в областта
на развитието на ефективна дипломатическа
служба“, бюджетна програма „Управление на
задграничните представителства и подкрепа
на българските граждани в чужбина“.
(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат пока
зателите по чл. 10, ал. 3 от Закона за държав
ния бюджет на Република България за 2016 г.
Чл. 6. Председателят на Народното съ
брание, главният секретар на Министерския
съвет и министърът на външните работи да
извършат съответните промени по бюджети
те си за 2016 г. и да уведомят министъра на
финансите.
Чл. 7. Министърът на финансите да пред
види по централния бюджет средствата по
чл. 1 с актуализираната средносрочна бю
джетна прогноза за периода 2017 – 2019 г. и
да извърши произтичащите от чл. 2 промени
по централния бюджет за 2016 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и чл. 76 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2016 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на първостепенните разпоредители с
бюджет, ангажирани с подготовката и про
веждането на Българското председателство
на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Меглена Кунева
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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Приложение
към чл. 1
Получател

Дейности

Средства по години
2016 г.

1.

Народно
събрание –
общо:

1.1.

СМР – преустройство и ре
конструкция на зала „Света
София“ в пленарната зала в
сградата на НС, пл. Алексан
дър І, включително надзори

1.2.

Оборудване на новата пле
нарна зала

2.
2.1.

Министерски
съвет – общо:
Комплекс
„Бояна“,
в т.ч.:
Изготвяне на задание за про
ектиране

2017 г.

2018 г.

Общо
(лева)
2019 г.

3 873 000 11 240 000 10 106 000

25 219 000

3 873 000 11 240 000

9 146 000

24 259 000

960 000

960 000

1 626 000

8 622 000

1 292 000

105 000 11 645 000

760 000

7 890 000

350 000

9 000 000

24 000

Надзор в проектирането и
строителството

24 000
100 000

100 000

Заснемане и изготвяне на тех
ническа документация – Дом 2

450 000

450 000

Подмяна на дограма, оборуд
ване и консумативи

281 000

281 000

Доставка и монтаж на аудиои видеотехника

5 000

5 000

Ремонт на хотел, хидроизо
лация, интериорно обзавеж
дане, въвеждане на система
за достъп до стая

7 322 000

7 322 000

Ремонт на търговско-ресто
рантски площи и лечебен
център; двор, алеи, тревни
площи и др.

310 000

310 000

Оборудване на конферентна
та част – зали, озвучителна
техника и др.

158 000

158 000

Доставка и монтаж на ресто
рантско и спортно оборудване
2.2. Национален
център по
подготовк а
та и провеж
дането на
Българското
председател
ство на ЕС за
2018 г., в т.ч.:

350 000
866 000

Изготвяне на комуникацион
на стратегия

300 000

Поддръжка на интернет стра
ница

16 000

732 000

942 000

350 000
105 000

2 645 000

300 000
32 000

42 000

5 000

95 000
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ДЪРЖАВЕН

Получател

ВЕСТНИК

Дейности

Средства по години
2016 г.

3.

Дейности за информация и
публичност

150 000

Средства за одобрени работ
ни посещения и стажове в
институциите на ЕС

400 000

Министер
ство на тран
сп ор т а , и н
форма ц ион
ните технологии и съ
общенията –
общо:

С Т Р. 1 5

2017 г.
700 000

2018 г.
900 000

Общо
(лева)
2019 г.
100 000

1 850 000
400 000

388 000

388 000

3.1.

Строително-ремонтни рабо
ти – Правителствена ВИП-А
зала

88 000

88 000

3.2.

Ремонт на сградата на Авиоотряд 28

300 000

300 000

4.

Министер
ство на въ
трешните ра
боти – общо:

7 764 000

236 000

8 000 000

4.1. Помощни (защитни) сред
ства и спец.
оборуд в а не,
в т.ч.:

3 044 000

236 000

3 280 000

Противоударен щит (про
зрачен)
Балистична каска с визьор

165 000

165 000

38 500

38 500

Защитен комплект (протек
тори тип „Робокоп“)

342 000

342 000

Тактическа униформа, зимна
с протектори

162 300

162 300

Специално облекло за поли
цаи от конен ескадрон (лятно)

10 000

10 000

Дрон

12 000

12 000

Изг ра ж дане на команден
ситуационен център на СДВР

564 390

564 390

Противоударна каска с визьор

495 000

495 000

12 900

12 900

565 200

565 200

12 000

12 000

8 000

8 000

Прибори за нощно виждане

16 000

16 000

Защитни костюми (тип га
щеризон)

119 020

119 020

Палка тип „Томфа“
Противокуршумна жилетка
(клас ІІІА+) + нож
Термокамера
Алпийско оборудване

С Т Р.
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Получател

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Дейности

Средства по години
2016 г.

Защитен костюм за мотоцик
лет с протектори и ръкавици

БРОЙ 38

2017 г.

2018 г.

36 750

Общо
(лева)
2019 г.
36 750

Защитна каска за мотоциклет

36 290

36 290

Специални обувки с предпа
зители за мотоциклет

24 150

24 150

Специално облекло за по
лицаи от конен ескадрон
(зимни)

12 000

12 000

Рентгенови рамки

60 000

60 000

Камера за видеозаснемане

7 000

7 000

Преносим компютър (лаптоп)
за видеообработка

8 000

8 000

Електрошоков прибор Тей
зър Х26

105 000

105 000

Електрошокова пушка Тей
зър Х12

16 000

16 000

Специално оборудване за ох
рана на масови мероприятия
(за коне)

30 000

30 000

Специално оборудване за ох
рана на масови мероприятия
(за кучета)

4 500

4 500

Парапети

175 000

175 000

Мобилна система за видео
контрол

5 000

5 000

Телескопична камера (тип
ендоскоп)

2 000

2 000

Специални обувки с пред
пазители
Противогаз

124 890

124 890

70 650

70 650

Сълзотворна граната

7 600

7 600

Сълзотворен спрей (голям)

5 000

5 000

Сълзотворен спрей (индиви
дуален, малък)

13 860

13 860

Генератор

6 000

6 000

Палатка (тип щабна)

8 000

8 000

4.2. Доставка на
специализи
рани МПС,
в т.ч.:

4 720 000

4 720 000

Микробуси (8+1) подсилени
за МБ

1 190 000

1 190 000

Специализирани автомобили
за превоз на служебни жи
вотни (кучета)

350 000

350 000

Мотоциклети (тип Ендуро)

1 000 000

1 000 000

Мобилен команден център

500 000

500 000

БРОЙ 38
Получател

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Дейности

Средства по години
2016 г.

5.

С Т Р. 1 7

2017 г.

Общо
(лева)

2018 г.

2019 г.

Специализирани автомоби
ли за превоз на задържани
лица

200 000

200 000

Автобуси (20-местни)

840 000

840 000

Специализирани автомоби
ли за превоз на служебни
животни (коне)

120 000

120 000

Товарен автомобил с падащ
борд (за превоз на парапетни
съоръжения)

120 000

120 000

Мотоциклети (Ескорт)

400 000

400 000

Министерство на външ
ните работи –
общо:

1 468 000

1 694 000

433 000

0

3 595 000

5.1.

На лож и т ел н и ремон т н и
дейност и за Българското
председателство в ограни
чен кръг от дипломатиче
ските представителства зад
граница

1 468 000

1 132 000

0

0

2 600 000

5.2.

З а к у п у в а не о т МВнР н а
доп ъ л н и т ел но офис обо 
ру д ва не за П П РБЕС –
Брюкс е л , з а вр емен но т о
увеличение със 110 служи
тели (от всички ведомства)
за периода на Българското
председателство

0

129 000

0

0

129 000

5.3.

Разходи на МВнР за нае
мане и закупуване на леки
автомобили за ППРБЕС –
Брюксел, за ползване и от
други ведомства по време
на Българското председа
телство

0

433 000

433 000

6.

Национална
служба за ох
рана – общо:

866 000

1 011 000

1 011 000

6.1.

Закупуване на специализи
рана техника за проверка
на лица и багажи

750 000

750 000

6.2.

Зак у п у ване на товарни
автомобили за превоз на
специализирана техника за
проверка на лица и багажи

261 000

261 000

ОБЩО СРЕДСТВА:
4068

6 967 000 30 719 000 12 067 000

105 000 49 858 000
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ДЪРЖАВЕН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 123
ОТ 17 МАЙ 2016 Г.
за отмяна на Постановление № 260 на Ми
нистерския съвет от 2003 г. за определяне
възнагражденията на кадровите военнослу
жещи при участие на Република България в
операции по поддържане на мира и в мисии,
провеждани под егидата на международни
организации (обн., ДВ, бр. 100 от 2003 г.;
изм. и доп., бр. 5 и 103 от 2004 г., бр. 91 от
2006 г., бр. 98 от 2007 г., бр. 71 от 2008 г. и
бр. 43 от 2009 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. От мен я Постановление № 260 на
Министерския съвет от 2003 г. за определяне
възнагражденията на кадровите военнослу
жещи при участие на Република България в
операции по поддържане на мира и в мисии,
провеждани под егидата на меж дународни
организации.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от
1 май 2016 г.
За министър-председател:
Меглена Кунева
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
4054

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Договор за изменение и допълнение на На
ционалния рамков договор за денталните
дейнос ти меж д у На ц иона лната здра вно
осигурителна каса и Българския зъболекарски
съюз за 2016 г. (ДВ, бр. 21 от 2016 г.)
Днес, 27.04.2016 г., между Националната
здравноосигурителна каса (НЗОК), от една
страна, и Българския зъболекарски съюз
(БЗС), от друга страна, на основание чл. 53,
ал. 2 от Закона за здравното осигуряване
(ЗЗО) във връзка с Наредба № 2 от 25 март
2016 г. за определяне на основния пакет от
здравни дейности, гарантиран от бюджета
на НЗОК (Наредба № 2 от 2016 г.) (обн.,

ВЕСТНИК

БРОЙ 38

ДВ, бр. 24 от 29.03.2016 г., в сила от 1 април
2016 г., отменяща Наредба № 11 от 2015 г. за
определяне на пакета от здравни дейности,
гарантиран от бюджета на НЗОК и Наредба
№ 40 от 2004 г. за определяне на основния
пакет от здравни дейности, гарантиран от
бюджета на НЗОК) и ПМС №58 от 2016 г.
за изменение и допълнение на Наредбата
за осъщест вяване п раво т о на дост ъп до
медицинска помощ (ДВ, бр. 22 от 2016 г.),
се сключи този ДОГОВОР за изменение и
допълнение на Националния рамков договор
за денталните дейности между НЗОК и БЗС
за 2016 г. за следното:
§ 1. В чл. 10, ал. 2 думите „Наредба № 11
от 9 декември 2015 г. за определяне на пакета
от здравни дейности, гарантиран от бюдже
та на НЗОК (Наредба № 11 от 2015 г.)“ се
заменят с „Наредба № 2 от 25 март 2016 г.
за определяне на основния пакет от здравни
дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК
(Наредба № 2 от 2016 г.) (обн., ДВ, бр. 24 от
29.03.2016 г., в сила от 1 април 2016 г.)“.
§ 2. Навсякъде в останалите текстове „На
редба № 11 от 2015 г.“ се заменя с „Наредба
№ 2 от 2016 г.“.
§ 3. В § 11 от преходните и заключителните
разпоредби се правят следните изменения и
допълнения:
1. В ал. 1, изречение първо думите „до
30.06.2016 г.“ се заменят с „до 30.09.2016 г.“, а
в изречение второ думите „ След 30.06.2016 г.“
се заменят с „От 1.10.2016 г.“.
2. В ал. 5 думите „до 30.06.2016 г.“ се за
менят с „до 30.09.2016 г.“.
§ 4. В приложение № 1 „Правна рамка“, в
т. 19 думите „Наредба № 11 от 9.12.2015 г. за
определяне на пакета от здравни дейности,
гаран т и ран о т бюд жета на Нац иона лна
та здравноосигурителна каса (издадена от
министъра на здравеопазването, обн., ДВ,
бр. 98 от 15.12.2015 г., в сила от 1.04.2016 г.)“
се заменят с „Наредба № 2 от 25 март 2016 г.
за определяне на основния пакет от здравни
дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК
(обн., ДВ, бр. 24 от 29.03.2016 г., в сила от
1 април 2016 г.)“.
§ 5. В приложение № 2 „Първични ме
дицински документи“ се правят следните
изменения и допълнения:
1. „Медицинско направление за високо
специализирани дейности“ (бл. МЗ – НЗОК
№ 3А) и указанията за попълването му се
заменят, както следва:

„

дата на раждане

..

ЕГН (ЛНЧ) на пациента

РЗОК №

код на дэржава

здравен район

Изпраща се за:

Диагнози:

УИН на лекаря

Рег. номер на лечебното заведение

печат на

Бл. МЗ-НЗОК № 3 А

/подпис и личен печат и/или
лечебното заведение /

лекар .............................................

Приложени медицински документи:

Дата: ...........................................

/име, фамилия/

................................................................................................................

код специалност

/подпис и личен печат и/или
печат на лечебното заведение/

/име, фамилия/

лекар...............…………….

 ....................................

Дата: ………………………

код специалност

Код специалност
ЛЕКАР

заместващ

ВЕСТНИК

Тип  1 остро заболяване или състояние извън останалите типове
 2 хронично заболяване, неподлежащо на диспансерно наблюдение
 4 диспансерно наблюдение
 6 медицинска експериза
 7 профилактика на ЗОЛ над 18г. - от рискови групи

ВСД .

придр. заболяване

.

МКБ.

придр. заболяване

.

основна диагноза

МКБ.

МКБ.

Амбулаторен лист: №



УИН на заместващ/нает лекар
нает

 ..............................................................................



УИН на лекаря/ЛПК на лекаря по дентална

Рег. номер на лечебното заведение

ИЗПРАЩАЩ ЛЕКАР

ДЪРЖАВЕН

. 




ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ №

МЕДИЦИНСКО НАПРАВЛЕНИЕ ЗА

Ж.к. ............................................................. ……..бл. ..........…вх. ... ….. ет. …..ап. ... ……….

Ул.. ........................................................................................................... …..№. ....... ………

Aдрес: гр. (с.) ................................................................................................................. ..…..

/име, презиме, фамилия по лична карта/

........................................................................................................................................ ……

 ЛНЧ

Идентификационен номер

ПАЦИЕНТ

БРОЙ 38
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 38

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА МЕДИЦИНСКО НАПРАВЛЕНИЕ ЗА ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ
Първичният медицински документ "Медицинско направление” – бл. МЗ-НЗОК № 3А за извършване на
високоспециализирани дейности се съставя на лица в един екземпляр от лекар, работещ в ЛЗ за оказване на извънболнична
медицинска/дентална помощ по договор с НЗОК.
Документът се попълва ясно и четливо с печатни букви, със син или черен химикал.
І. Данни попълвани от лекаря/лекаря по дентална медицина, издал направлението:
1. Данни за пациента – попълват се само при преглед по линия на задължителното здравно осигуряване.
1.1. ЕГН (ЛНЧ) – попълва се единен граждански номер. За чуждестранните граждани, пребиваващи в Р България,
който нямат ЕГН, се попълва личен номер на чужденеца, маркира се с “Х” ЛНЧ и се въвежда дата на раждане.
1.2. РЗОК №., здравен район – вписват се кодовете на РЗОК и здравния район на избрания общопрактикуващ
лекар, съгласно здравната карта на Р България.
1.3. Име, презиме, фамилия, адрес – вписват се имената на пациента и настоящият адрес.
1.4. Идентификационен номер на чужденеца – вписва се персонален идентификационен номер на чужденеца.
1.5. Код на държавата – вписва се кодът на държавата.
2. Данни за лекаря/лекаря по дентална медицина, издал направлението:
2.1. Регистрационен номер на лечебното заведение – вписва се номерът на ЛЗ, издаден от районния център по
здравеопазване (РЦЗ/РЗИ на титуляра на ЛЗ).
2.2. УИН – вписва се УИН на лекаря титуляр на ЛЗ и ЛПК на лекаря по дентална медицина.
2.3. УИН – вписва се УИН на лекаря – заместник (нает персонал), осъществил преглед; маркира се с “Х” заместник
или нает персонал.
2.4. Име и фамилия – имената на лекаря, издал направлението.
2.5.
Код на специалност – вписва се кодът на специалността на лекаря/лекаря по дентална медицина, издал
направлението, според приложената номенклатура на специалностите.
2.6. Изпращащият лекар/лекар по дентална медицина вписва датата на издаване на направлението, подписва се и
задължително подпечатва документа с личния си печат и/или с печата на лечебното заведение (за нает
персонал).
2.7. “Специалност” – изпращащият лекар изписва кода и наименованието на специалността на специалиста, към
който се изпраща пациентът, съгласно приложена номенклатура.
3. Общи данни
3.1. Mедицинско направление №. – пореден номер на направлението за календарна година. Номерацията е
последователна в рамките на календарна година. Номерът се изписва “дясно подравнен”.
3.2. Амбулаторен лист №. – вписва се номерът на амбулаторния лист, на базата на който лекарят, извършил
прегледа, е издал направлението.
4. Медицинска информация
4.1. Основна диагноза – наименование на диагнозата (изписва се на български език), която е повод за посещението
и код по МКБ 10 (1. основен код на диагноза; 2. допълнителен код).
4.2. Придружаващи заболявания и усложнения – вписват се наименования на съпътстващите заболявания (ако
пациентът има такива) и кодовете им по МКБ 10 (1. основен код на диагноза; 2. допълнителен код).
4.3.
Изпраща се за – вписва се кодът и наименованието на ВСД (изписва се на български език), която е повод за
посещението и код по МКБ и се маркира с “Х” сътветно: тип 1 – по повод остро заболяване или състояние извън
останалите; тип 2 – по повод хронично заболяване, неподлежащо на диспансерно наблюдение; тип 4 – за диспансерно
наблюдение, издава се от ОПЛ/специалист само на лица включени в диспансерната им листа за ВСМД в хода на
диспансерното наблюдение; тип 6 – за медицинска експертиза; тип 7 – за профилактика на ЗОЛ над 18-годишна възраст
от рискови групи.
4.4.
Приложени медицински документи – вписват се приложените медицински документи.
ІІ. Данни попълвани от лекаря, извършил прегледа
1. Данни за лекаря специалист, провел консултация или съвместно лечение:
1.1. Регистрационен номер на лечебното заведение – вписва се номерът на лечебното заведение, издаден от
РЗЦ/РЗИ.
1.2
УИН – вписва се УИН на лекаря специалист.
1.3. Име и фамилия – име и фамилия на лекаря специалист, извършил прегледа.
1.4. Лекарят/лекарят по дентална медицина, извършил прегледа вписва датата на извършването му, подписва се и
задължително подпечатва документа с личния си печат и/или с печата на лечебното заведение.“

2. „Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури“ (бл. МЗ – НЗОК
№ 7) и указанията за попълването му се заменят, както следва:
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НАПРАВЛЕНИЕ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ/ЛЕЧЕНИЕ ПО АМБУЛАТОРНИ ПРОЦЕДУРИ
ПАЦИЕНТ

здравен район

РЗОК №.



договор
с НЗОК

Идентификационен номер

 ЛНЧ
дата на раждане ..
 гражданин на ЕС

 ЕГН
 ССН

1- ОПЛ, 2- специалист, 3 - болница, 4 – спешна помощ;
05 ЦКВЗ; 06 КОЦ; 07 лекар по дентална медицина

НАСОЧЕН ОТ:

Пол м/ж

ЕГН (ЛНЧ) на пациента

РЗОК №.

здравен район

УИН на лекаря/ЛПК на лекаря по дентална медицина

код на държава

(или по двустранни спогодби)

регистрационен номер на лечебното заведение

............................................................................................................................

УИН на заместващия (наетия) лекар/ЛПК на денталния лекар

име, презиме и фамилия по лична карта

..................................................................................................................

ж.к. .............................................. ……….бл……….вх……..тел……………………………

..................................................................................................................

Aдрес: гр.(с) ……………………………………… ул………………………………№...........

ИЗПРАЩА СЕ ЗА ПРИЕМ:

 спешен

име на лечебното заведение

Код специалност

име и фамилия на лекаря

по КП №.

 планов

По АПр №.

Насочваща диагноза: ..........................................................................................................................................

МКБ .

.

..................................................................................................................................................................................

МКБ .

.

дата на изпращане:

изпращащ лекар: ...............................................................................................

  

ден

месец

подпис и печат на лечебното заведение

година

 Отказ от лечение .................................................................................................................................................................................
ПРИЕМАЩО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ:

 спешен

лекар: .................................................................
подпис и печат на лечебното заведение

по КП №.

 планов

По АПр №.



............................................................................................................................

договор
с НЗОК

име на лечебното заведение

РЗОК №.

здравен район

приемащ лекар:.............................................................................................................................................

регистрационен номер на лечебното заведение

УИН на лекаря/ЛПК на лекаря по дентална медицина

име и фамилия на лекаря

Приемна диагноза: ...............................................................................................................................

МКБ .

...............................................................................................................................................................

МКБ .

първи преглед:    планов прием:   
ден

месец

година

ден

месец

година

ПОСТЪПИЛ В ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТ степен на тежест на състоянието

ден

месец

година

час

Подпис: ......................................................
ПРЕМИНАЛ ПРЕЗ ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ

деца под 1 г.

при приемане в болницата

минути

номер

№. ....................... приемащ лекар: ..........................................

листа за планов прием

 до 6 часа



приет:      ИЗ:  

 

 от 6 до 24 часа

бюджет

 НЗОК  ДЗОФ  пациент 

по КП №.

час на изписване

за новородено:

тегло при раждане (грама)

По АПр №.

ИЗ на майката:

за новородено

ОСНОВНА ДИАГНОЗА: .................................................................................................................................... МКБ

..................................................................................................................................................................... МКБ

Придружаващи заболявания и усложнения:................................................................................................... МКБ

..................................................................................................................................................................... МКБ

ДИАГНОСТИЧНА / ТЕРАПЕВТИЧНА или ОПЕРАТИВНА ПРОЦЕДУРА:

 след 24 часа

Запознат съм с източника на финансиране и предстоящите процедури:

    

възраст (дни) тегло при прием (грама)

подпис

постъпване от началото на заболяването за спешните случаи

година

дата на изписване / превеждане

.
.

Австралийска класификация

 
номер

година

. .
. .
. .
. .

.............................................................................. МКБ . ............................................................. МКБ .
.............................................................................. МКБ . ............................................................. МКБ .
.............................................................................. МКБ . ............................................................. МКБ .
.............................................................................. МКБ . ............................................................. МКБ .
.............................................................................. МКБ . ............................................................. МКБ .
Хист. резултат: .................................................... МКБ . ............................................................. МКБ .
 отказ от лечение от ЗОЛ
обосновка на отказа : .................................................................................................... подпис:..................................................
1. изписан

Статус: 

диагноза за превеждане: МКБ . .
. .
 освободен от аутопсия
1 здрав; 2 с подобрение;
болн. лист №.  бр. дни  състояние при изписването


2. преведен в болница РЗИ 
3. починал

причина за смъртта: МКБ

Пролежани леглодни: 
Началник на
Ръководител на
лечебното заведение:.......................................... отделение: ..............................................................
подпис и печат на лечебното заведение
фамилия, подпис

Лекуващ лекар: ............................................................
фамилия, подпис
УИН на лекуващия лекар

Бл. МЗ-НЗОК №7

С Т Р.
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УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА НАПРАВЛЕНИЕ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ / ЛЕЧЕНИЕ ПО АМБУЛАТОРНИ ПРОЦЕДУРИ
Първичният медицински документ “Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури” е предназначен за насочване
на здравноосигурено лице към лечебно заведение за болнична помощ, КОЦ, ЦКВЗ и ЛЗ за извънболнична помощ с легла за лечение по КП и
АПр.
Този документ се попълва за всеки преминал пациент, включително и за всяко новородено дете.
Регистрационните и медицинските данни в документа, необходими за насочване за лечение, се попълват както следва:
част I – от лекар/лекар по дентална медицина от извънболнична медицинска помощ; лечебно заведение за болнична помощ в
условията на спешност; лечебно заведение за болнична помощ за КП по физикална и рехабилитационна медицина; КОЦ и ЦКВЗ; център за
спешна медицинска помощ; друго лечебно заведение за медицинска или дентална помощ; части II, III и IV – от лечебното заведение за
болнична помощ, КОЦ, ЦКВЗ и ЛЗ за извънболнична помощ с легла.
Документът се попълва в три екземпляра. Първият екземпляр се съхранява в изпращащото лечебно заведение, вторият в лечебното
заведение, оказващо помощта, а третият се изпраща заедно с финансовите отчетни документи в РЗОК.
Документът се попълва ясно и четливо с главни печатни букви, със син или черен химикал.
Част I. Данни, попълвани от лекар/лекар по дентална медицина, издал направлението за хоспитализация/лечение по
амбулаторни процедури.
Блок “Пациент”

‐ вписват се регистрационните данни за болния от изпращащия лекар.

Този блок се попълва както следва:











№ РЗОК и № здравен район по местоживеене – съгласно кодовете на здравните райони по области;
 ЕГН (ЛНЧ) - за български граждани се попълва ЕГН. За чуждестранни граждани, дългосрочно пребиваващи в Р България, се
попълва личен номер на чужденец (ЛНЧ). За новородени, които нямат ЕГН, се попълват първите 6 квадратчета (първото и
второто квадратче съдържат последните две цифри от годината на раждане, третото и четвъртото - месеца плюс 40, петото и
шестото - деня на раждане);
пол – попълва се мъж – “М” или жена – “Ж”;
идентификационен номер на чужд гражданин, като полето се попълва с дясно подравняване:
а) идентификационен номер на лица, осигурени в друга държава, членка на ЕС, Швейцария или в друга държава, страна по
Споразумението за ЕИП (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн), за които се прилага законодателството на България, съгласно
правилата за координация на системите за социална сигурност по смисъла на § 1, т. 22 от ПЗР на ЗЗО; лица, за които се
прилага законодателството на Р България по силата на двустранни спогодби за социално осигуряване, съобразно
материалния и персоналния им обхват;
б) идентификационен номер на осигурени в Р България лица, издаден от НАП (ССН);
име, презиме, фамилия;
адрес – попълва се настоящият адрес на пациента;
телефон за контакти;
идентификатор на държава – попълват се уникални двузначни кодове на държави – ISO 3166 кодове;
дата на раждане – попълва се деня, месеца и годината на раждането.

Блок “Насочен за лечение” – данни за насочващия за лечение. Насочващият лекар/дентален лекар попълва всички полета. Когато
пациентът се насочва от “Спешна помощ” се попълва само цифрата “4” в съответното поле, а другите остават празни.

Полето код на специалност се попълва само от лекар специалист, съгласно номенклатурата на лекарските специалности
Блок “Изпраща се за прием” – съдържа медицински данни за пациента:








вид прием – отбелязва с “х” се дали пациентът се изпраща за спешен или планов прием;
номер на клинична пътека/амбулаторна процедура - не се попълва, ако пациентът се изпраща за лечение на заболяване
извън клиничните пътеки/амбулаторните процедури или ако лечебното заведение няма договор за съответната клинична
пътека/амбулаторна процедура;
насочваща диагноза - наименование на диагнозата, която е повод за изпращане за лечение (изписва се на български език), на
втория ред се изписва придружаващо заболяване, ако пациента има такова;
код по МКБ - вписването на кода започва от първото квадратче; (основен и допълнителен код, обозначен с” * “в МКБ 10, когато
се изисква съобразно правилата за кодиране);
дата на изпращане;
изпращащият лекар задължително се подписва и поставя печата на лечебното заведение и на двата екземпляра
номер на амбулаторни процедури, които се отчитат с тази бланка

АПр №

Наименование на амбулаторна процедура
4

Осигуряване на постоянен достъп за провеждане на диализно лечение и химиотерапия

11

Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика

12

Бъбречно-каменна болест: уролитиаза - екстракорпорална литотрипсия

13

Инструментална диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза

14

Диагностика и определяне на терапевтично поведение на заболявания на хипофизата и надбъбрека

15

Диагностика и определяне на терапевтично поведение на костни метаболитни заболявания и нарушения на
калциево-фосфорната обмяна

16

Лечение на тежкопротичащи форми на псориазис

17

Диагностика и лечение на еритродермии

18

Оперативни процедури в областта на ушите, носа и гърлото и лицево-челюстната област с малък обем и сложност
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19

Оперативно отстраняване на катаракта

20

Хирургично лечение на глаукома

21

Оперативни интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и сложност

22

Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник

23

Малки оперативни процедури на таза и долния крайник

24

Mалки артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система

31

Амбулаторно наблюдение на лица с кохлеарно-имплантна система

34

Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт

Приложение
№ 11

С Т Р. 2 3

Предсрочно изпълнение на дейностите по Клинична пътека

Част II. Данни, попълвани от лекар при първи преглед на болния в лечебното заведение
Блок “Приемащо лечебно заведение” – вид прием – отбелязва се с “х”, дали пациентът се приема по спешност или планово;













“отказ на лечение поради липса на индикации” – лекарят задължително се подписва и поставя печата на лечебното
заведение и на двата екземпляра.
име на лечебното заведение за болнична помощ или извънболнична помощ, което приема пациента;
номер на клинична пътека/амбулаторна процедура - не се попълва, ако пациентът се изпраща за лечение на заболяване
извън клиничните пътеки/амбулаторните процедури или ако лечебното заведение няма договор за съответната клинична
пътека/амбулаторна процедура;
РЗОК №, здравен район по местонахождение на лечебното заведение – съгласно кодовете на здравните райони по области
(на гърба), договорни отношения с НЗОК - отбелязва се с “х” дали приемащото лечебно заведение има сключен договор с
НЗОК, регистрационен номер на лечебното заведение, код от МЗ – задължителен за всички лечебни заведения;
“Приемащ лекар” - име и фамилия на приемащия лекар/лекар по дентална медицина. Ако пациентът постъпва
планово/допълнителен пакет, това са данните на лекаря от диагностично - консултативен блок (ДКБ) или ЛЗ за извънболнична
помощ с легла. Когато пациентът постъпва по спешност или след работното време на ДКБ, се вписват данните на дежурния
лекар.
приемна диагноза - наименование на диагнозата, която е повод за лечение на пациента (изписва се на български език) , на
втория ред се изписва придружаващо заболяване ако има такова;
кодове на диагнозата - основен и допълнителен код, когато се изисква съобразно правилата за кодиране, обозначен с “* “в МКБ
10;
дата на първи преглед в болницата/ ЛЗ за извънболнична помощ с легла – попълва се задължително от приемащия лекар:
 лекарят от ДКБ/ ЛЗ за извънболнична помощ с легла - когато пациентът постъпва планово;
 дежурният лекар - когато пациентът постъпва по спешност или след работното време на ДКБ;
дата за планиран прием – попълва се, ако приемът на пациента е планов;
No. от листа за планов прием – уникален номер за лечебното заведение за календарна година.
Приемащият лекар задължително се подписва на документа.

Част III.

Данни, попълвани при постъпване на пациент в лечебното заведение

Блок “Постъпил в в лечебното заведение
Попълват се всички полета.


степен на тежест на състоянието към момента на хоспитализация – попълват се следните класификации:
СТЕПЕНИ НА ТЕЖЕСТ НА СЪСТОЯНИЕТО (ПАЦИЕНТИ НАД 3 ГОДИНИ)

I СТЕПЕН
Пациентът е независим, с незасегнати жизнени функции, ориентира се във времето и пространството. В състояние е без помощ да се
облича и съблича, сам да се мие, да се храни, да отива на изследване и манипулации, да включва лампата, радиото, звънеца за повикване и
да отива до тоалетната.
ІІ СТЕПЕН
Пациентът е ограничен поради предписание да не става от леглото или поради леко увреждане. Жизнените му функции не са
засегнати, но са застрашени. Обикновено се ориентира за времето и пространството. В състояние е сам или с помощ да се облича или
съблича, да се мие на умивалника или в леглото, да яде и пие. Може да отива на изследвания и манипулации само с придружител. Сам
обслужва звънеца за повикване, лампата и радиото и сам търси помощ за ползване на тоалетната.
ІІІ СТЕПЕН
Пациентът е ограничен поради предписание да не става от леглото или тежко увреждане. Може да има нарушение в ориентацията,
нуждае се непрекъснато от помощ при обличане и събличане, при извършване на тоалета и при хранене. Изследванията и манипулациите се
извършват само в лежащо положение.
ІV СТЕПЕН
В това състояние пациентът е напълно зависим, нетранспортабилен, с нарушено съзнание и се нуждае от непрекъснато обслужване
при всички ситуации.
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СТЕПЕНИ НА ТЕЖЕСТ НА СЪСТОЯНИЕТО (ДЕЦА ОТ 1 ДО 3 ГОДИНИ)
І СТЕПЕН
Деца от една до три годишна възраст без отклонения в общото развитие. Включва къпане, хранене до 4 пъти в денонощие,
преповиване до 3 пъти в денонощие или поставяне на гърне/водене до тоалетна, поставяне в легло и приспиване, раздвижване - пасивно и
активно. Контрол на температура, дишане, пулс, бъбречна функция и дефекация до два пъти в денонощие.
ІІ СТЕПЕН
Към грижите за първа степен поради нарушено състояние се добавят: допълнително миене и почистване, хранене до 6 пъти в
денонощие, преповиване до 6 пъти в денонощие или присъствие при изхождане по нужда, раздвижване или приспиване по обичаен начин.
Контрол на температура, дишане, пулс, бъбречна функция и дефекция до 4-6 пъти в денонощие. Поддържане на инфузионно лечение до два
пъти в денонощие.
ІІІ СТЕПЕН
Към грижите за втора степен поради по-тежко нарушено състояние (след операции, инвазивни процедури, остра фаза на
заболяването/висок фебрилитет) се добавят: къпане или миене при затруднени условия (неподвижност, включени инфузионни системи,
продължителен мониторинг, стерилни условия и др.). Допълнителни грижи - при диарии, повръщания, обилни изпотявания, кървене и при
промяна на положението в леглото, пасивното и активно раздвижване поради затруднените условия.
ІV СТЕПЕН
В това състояние детето е напълно зависимо, транспортабилно при специални изисквания, с нарушено съзнание и се нуждае от
непрекъснато обслужване при всички ситуации.
Поради много тежко нарушено състояние към грижите за трета степен могат да се добавят продължително изкуствено дишане с
респиратор и друго интензивно лечение на детето.
СТЕПЕНИ НА ТЕЖЕСТ НА СЪСТОЯНИЕТО (НОВОРОДЕНИ И КЪРМАЧЕТА)
І СТЕПЕН
Новородени и кърмачета без отклонения от нормата. Включва къпане, хранене до 5 пъти в денонощие, преповиване до 5 пъти в
денонощие, обръщане в леглото до 5 пъти в денонощие, контрол на температура, дишане, пулс, бъбречна функция и дефекация до 3 пъти в
денонощие.
ІІ СТЕПЕН
Към грижите за първа степен поради нарушено състояние се добавят: допълнително миене и почистване, хранене до 8 пъти в
денонощие, преповиване до 8 пъти в денонощие, обръщане в леглото 8-10 пъти в денонощие, контрол на температура, дишане, пулс,
бъбречна функция и дефекация до 6 пъти в денонощие.
ІІІ СТЕПЕН
Към грижите за втора степен поради по-тежко състояние (след операции, инвазивни процедури, остра фаза на заболяването, висок
фебрилитет) се добавят: къпане или миене при затруднени условия (неподвижност, включени инфузионни системи, продължителен
мониторинг, стерилни условия и др.). Допълнителни грижи - при диарии, повръщания, обилни изпотявания, кървене и при промяна на
положението в леглото поради затруднените условия.
ІV СТЕПЕН
Към грижите за трета степен поради много тежко състояние се добавят: отглеждане в кувьоз на недоносени под 2500 грама,
необходимост от продължително изкуствено дишане с респиратор и друго интензивно лечение на детето.







дата на приемане и час на приемане – в случай на спешен прием тази дата съвпада с датата на първия преглед в болницата; в
случай на планов прием тази дата съвпада с датата за планиран прием; като час на приемане задължително се вписват часът
и минутите на прием на пациента в болницата. При новородено полетата “Дата на приемане” и “Час на приемане” съвпадат с
раждането.
ИЗ – задължително при приемане на пациент в болницата се дава и вписва в “Направление за хоспитализация” номер на
история на заболяването; номер на ИЗ се дава и на всяко новородено дете;
изминало време в часове от началото на заболяването до постъпването в болнично лечебно заведение – отбелязва се с “Х” в
съответното квадратче само при спешните случаи на хоспитализация.
съгласие с източника на финансиране – отбелязва се кой финансира лечението – бюджет, НЗОК, доброволен ЗОФ или
пациентът. Пациентът удостоверява съгласие с източника на финансиране с подписа си;
информираност на пациента за промяна на терапевтичния план - попълва само при промяна в терапетичния алгоритъм в хода
на хоспитализацията на пациента, (когато пациента се приема по дадена КП, но състоянието му се променя по време на
престоя и лечението и изписването е по друга КП);

Част IV. Данни, попълвани при изписване на преминал през стационара / ЛЗ за извънболнична помощ с легла пациент
Блок “Преминал през лечебното заведение пациент” – данните в този блок се вписват при изписване на преминалия през
стационара/ ЛЗ за извънболнична помощ с легла пациент:

дата и час на изписване/превеждане – задължително се вписва датата на изписване от болницата / ЛЗ за извънболнична
помощ с легла или на превеждане в друга болница; като час на изписване/превеждане задължително се вписват час и минути;
 клинична пътека №/ амбулаторна процедура № – вписва се номер;
Когато пациентът е лекуван по клинична пътека, коята се завършва с амбулаторна процедура по Приложение № 11
към чл. 1, ал. 1 и чл. 3 - Амбулаторна процедура "Предсрочно изпълнение на дейностите по Клинична пътека "............"
се попълва съответния номер на клиничната пътека и „99“ за номер на амбулаторната процедура.
Когато пациентът се лекува по клинична пътека по Приложение № 10 към чл. 1, ал. 1 и чл. 2 - Клинична пътека
"Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура" се попълва за номер на
клиничната пътека „999“.




 пациентът е приет за заболяване извън клиничните пътеки/амбулаторни процедури;
 ЛЗ не е сключило договор за съответната пътека/ амбулаторна процедура;
деца под една година – попълва се възрастта в дни на децата при постъпването им в болницата и теглото им в грама при
прием; попълват се всички квадратчета; ако възрастта е двуцифрено число, отпред се слага “0”, например за 86 дни се вписва
086; при новородени се оставя празно;
за новородено – попълват се теглото в грамове на детето при раждането му; задължително се вписва и номерът на история на
заболяване на майката; Полетата “Деца под една година”, “За новородено” и “ИЗ на майката” не се попълват при пациенти над
една година.
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основна (водеща, окончателна) диагноза - състоянието, което след направените изследв
ания се явява основна причина за приемане на пациента в ЛЗ за полагане на
медицински грижи (изписва се на български език). Вписва се и кода по МКБ, съобразно правилата за кодиране,
като вписването на кода започва от първото квадратче и до него се поставя допълнителния код, когато се изисква съобразно
правилата за кодиране, обозначен с * в МКБ 10.
при отчитане на клиничните пътеки / амбулаторните процедури , в алгоритъма на които се изисква отчитане с два, указани в
КП/АПр кода, за основна диагноза на заболяването, в първия ред квадратчета задължително се вписва кодът, посочен в
съответния алгоритъм, а на втория ред квадратчета се вписва задължително кодът, посочен в съответния алгоритъм;
придружаващи заболявания и усложнения – на трите реда се вписват съответните състояния съобразно правилата за
кодиране, като се поставя и допълнителен код, когато се изисква съобразно правилата за кодиране, обозначен с * в МКБ 10;
диагностична/терапевтична или оперативна процедура – код по МКБ 9 KM;
хистологичен резултат – описва се с думи хистологичния резултат, а с код по МКБ 9КМ от рубрики 90 и 91 се отразяват начина
на изследване;
статус – задължително се попълва статусът на пациента:
 изписан – отбелязва се с “1”. Ако изписването е по повод отказ от лечение от страна на пациента, отказът се отбелязва с
“Х” в квадратчето “отказ от лечение” и се вписва обосновката за отказа;
 преведен - отбелязва се с “2”. В този случай задължително се попълва регистрационният номер на болницата, в която е
преведен пациентът, както и диагнозата за превеждане (попълва се кодът на заболяването, което е причина за
превеждането на пациента и допълнителен код, когато се изисква съобразно правилата за кодиране, обозначен с * в МКБ
10); тази диагноза може да бъде различна от водещата диагноза;
 починал - отбелязва се с “3”; в полето “Причина за смъртта/клинична” се попълва кодът на заболяването, причина за
смъртта на пациента от клинична гледна точка, ако пациентът не е аутопсиран. Ако пациентът е аутопсиран се отбелязва
кодът за причината за смъртта по данни от обдукцията. Ако трупът е освободен от аутопсия, в съответното квадратче се
нанася “X”.
пролежани леглодни по КП - попълват се всички квадратчета; ако броят дни е едноцифрено или двуцифрено число, отпред се
добавят “0”, например за 9 дни се вписва 009;
болничен лист № и брой дни – въвежда се номерът на болничния лист, издаден на пациента при изписването му (ако има
издаден такъв); вписва се броят на дните, за които се издава болничен лист; ако броят дни е едноцифрено или двуцифрено
число, отпред се добавят “0”;
квадратчето “осводен от аутопсия” се попълва ако починалия пациент е осводен от аутопсия с знака “X”.
квадратчето “състояние при изписване” се попълва съобразно легендата;

Блок “Валидиране на документа” по КП и АПр






ръководителят на лечебното заведение задължително се подписва и поставя печата на лечебното заведение
завеждащият отделение и лекарят специалист (лекуващ лекар), оказващ медицинска помощ по договор с НЗОК за съответната
клинична пътека / амбулаторна процедура и посочен в РЗОК, задължително вписват фамилията си и се подписват на
документа с което удостоверяват , че посочените в болничния отчет процедури са изпълнени. Лекуващият лекар задължително
вписва и своя УИН.
Лекуващият лекар е лекарят, посочен в Приложение № 1 към индивидуалния договор, сключен между лечебното заведение,
изпълнител на болнична помощ и РЗОК по КП и подписващ Направление № 7 в графа „лекуващ лекар“.
При изпълнение на АПр в ЛЗ за извънболнична помощ с легла не се изисква подпис от завеждащ отделение.“

3. Към направлението за хоспитализация се прилага амбулаторният лист от извършения пре
глед на пациента, като по един екземпляр от тях се съхранява в изпращащото лечебно заведение.
Заключителни разпоредби
§ 6. Настоящият Договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор
денталните дейности за 2016 г. влиза в сила от 1 април 2016 г.
§ 7. Настоящият Договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор
денталните дейности за 2016 г. се сключва на основание чл. 53, ал. 2 ЗЗО, обнародва се
министъра на здравеопазването в „Държавен вестник“ на основание чл. 54, ал. 7 ЗЗО и
публикува на официалната интернет страница на НЗОК.
За Националната здравноосигурителна каса:
Председател на НС на НЗОК:
Кирил Ананиев
Членове на Надзорния съвет на НЗОК:
Бойко Атанасов
Д-р Бойко Пенков
Д-р Ваньо Шарков
Д-р Станимир Хасърджиев
Д-р Иван Кокалов
Тома Томов
Григор Димитров
Д-р Евгени Тасовски

за
за
от
се

За Българския зъболекарски съюз:
Председател на УС на БЗС:
Д-р Борислав Миланов
Д-р Георги Димов
Д-р Николай Шарков
Д-р Донка Станчева-Забуртова
Д-р Олег Гладков
Д-р Светослав Гачев
Д-р Георги Сойтариев
Д-р Ирена Божидарова
Д-р Нелия Михайлова

Управител на НЗОК:
Д-р Глинка Комитов
Министър на здравеопазването:
Д-р Петър Москов
3695
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МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
СПОРАЗУМЕНИЕ

между Великото Херцогство Люксембург и
държавите членки и партниращите държави
относно системата за изпълнение, наблюдение
и контрол на Програмата за сътрудничество
ЕСПОН 2020, включително Референтен до
кумент относно Механизма за отговорност
на Европейската група за териториално сът
рудничество (ЕГТС) ЕСПОН
(Ратифицирано със закон, приет от 43-то
Народно събрание на 11 февруари 2016 г. – ДВ,
бр. 16 от 2016 г. В сила за Република България
от 28 март 2016 г.)
В съответствие с регламентите на ЕС за
определяне на разпоредби за Европейски
те ст ру кт у рни и инвестиционни фондове
(наричани по-нататък „ЕСИ фондове“), и
по-конкретно
 РЕГЛ А МЕНТ (EС) № 1303/2013 Н А
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА
СЪВЕТА от 17 декември 2013 г. за опре
деляне на общоприложими разпоредби
за Европейския фонд за регионално
развитие, Европейския социален фонд,
Кохезионния фонд, Европейския земе
делски фонд за развитие на селските
райони и Европейския фонд за морско
дело и рибарство, обхванат от Общата
стратегическа рамка, и за определяне на
общи разпоредби за Европейския фонд
за регионално развитие, Европейския
социален фонд, Кохезионния фонд и
Европейския фонд за морско дело и
рибарство, и за отмяна на Регламент
(ЕО) № 1083/2006 на Съвета (наричан
по-нататък „Общ регламент“),
 РЕГЛ А МЕНТ (EС) № 1301/2013 Н А
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА
СЪВЕТА от 17 декември 2013 г. за специ
фични разпоредби относно Европейския
фонд за регионално развитие и целта
„Инвестиции за растеж и работни мес
та“ от Европейския фонд за регионално
развитие и за отмяна на Регламент
(ЕО) № 1080/2006 (наричан по-нататък
„Регламент за ЕФРР“),
 РЕГЛ А МЕНТ (EС) № 1299/2013 Н А
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА
СЪВЕТА от 17 декември 2013 г. относно
специфични разпоредби за подкрепа от
Европейския фонд за регионално разви
тие по цел „Европейско териториално
сътрудничество“ (наричан по-нататък
„Регламент за ЕТС“), и по-конкретно
чл. 2, параграф 3, буква „г“ от Регла
мента за ЕТС,
 Регламент (ЕО) № 1082/2006 НА ЕВ
РОПЕЙСК И Я П А РЛ А МЕНТ И Н А
С ЪВЕТА о т 5 юл и 20 06 г. о т носно
Европейската група за териториално
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сътрудничество, изменен с РЕГЛАМЕНТ
(ЕС) № 1302/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 де
кември 2013 г. (наричан по-натат ък
„Регламент за ЕГТС“),
като взеха предвид съответните Делегирани
актове и Актове за изпълнение, приети от
Европейската комисия,
и във връзка със „Споразу мението за
представяне и съфинансиране на Програма
за сътрудничество ЕСПОН 2020 и свързания
с нея Механизъм за отговорност на ЕГТС
ЕСПОН, действаща в качеството на единствен
бенефициер“, подписано от всички посочени
държави, както следва:
държавите – членки на ЕС, Федерална ре
публика Австрия, Кралство Белгия, Република
България, Република Хърватска, Република
Кипър, Чешка република, Кралство Дания,
Република Естония, Република Финландия,
Френска република, Федерална република
Германия, Република Гърция, Унгария, Ре
публика Ирландия, Италианска република,
Република Латвия, Република Литва, Великото
Херцогство Люксембург, Малта, Кралство
Нидерландия, Република Полша, Португалска
република, Румъния, Словашка република,
Република Словени я, Кра лство Испани я,
Кралство Швеция и Обединено кралство Ве
ликобритания и Северна Ирландия; заедно с
партниращите държави Кралство Норвегия,
Конфедерация Швейцария, Република Ислан
дия и Княжество Лихтенщайн,
сключиха с Великото Херцогство Люксем
бург следното Споразумение:
ЧАСТ 1: ПРЕДМЕТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Член 1 – Предмет
(1) Настоящото Споразу мение у реж да
разпоредби т е за п ри ла га не и услови я та,
необходими за изпълнението на Програма
за сътрудничество ЕСПОН 2020, Програм
ния документ „Програма за сътрудничество
ЕСПОН 2020“ (CCI 2014TC16RFI004), одобрен
с Решение за изпълнение на Комисията (ЕС)
№ C (2015) 958 окончателно от 12 февруари
2015 г., и осигурява нейното изпълнение през
целия програмен период 2014 – 2020 г.
(2) По-конкретно, в съответствие с прин
ципите на споделеното управление и във
връзка с член 8, параграф 4 и параграф 8 от
Регламента за ЕТС настоящото Споразумение
идентифицира съответните органи и структури
в системата за управление и контрол, определя
съответните им функции и описва процедурите
за съвместно наблюдение, административно и
финансово управление и контрол на Програма
за сътрудничество ЕСПОН 2020.
(3) Настоящото Споразумение също така
дефинира определянето на ЕГТС ЕСПОН като
Единствен бенефициер, който ще изпълнява
Единствената операция по Приоритетна ос
1 на Програма за сътрудничество ЕСПОН
2020, и създаването на съответен Механизъм
за отговорност, споделен между държавитечленки и партниращите държави, участващи в
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Програмата за сътрудничество ЕСПОН 2020,
и Великото Херцогство Люксембург, чиято
цел е да гарантира потенциално настъпили
финансови последици от недопустими разходи
и финансови корекции, които трябва да се
поемат от ЕГТС ЕСПОН.
Член 2 – Определения
В рамките на настоящото Споразумение
се прилагат следните определения:
а) Действие се използва за описването на
елементите на операция. Това означава
по-конкретно, че група от Действия
съставлява Операция.
б) Дейност се използва за описването на
елементите на Действие, изпълнявано
в рамките на Операция. Това означава
по-конкретно, че група от Дейности
съставлява Действие. Част от дейностите
по Програма за сътрудничество ЕСПОН
2020 ще се изпълняват като предоставяне
на услуги след процедура за възлагане
на обществена поръчка.
в) Бенефициер означава, съгласно член 2,
параграф 10 на Общия регламент, (…)
публична или частна организация (...),
която отговаря за започването или за
започването и изпълнението на операции.
г) Операция означава, съгласно член 2,
параграф 9 от Общия регламент, (…)
проект, договор, действие или група проекти, избрани от управляващите органи
на съответните програми или на тяхна
отговорност, които допринасят за целите
на приоритета или приоритетите (…).
д) Програма за сътрудничество ЕСПОН
2020 определя Единствена операция по
смисъла на буква г), която следва да
бъде финансирана по Приоритетна ос 1.
е) Програма за сътрудничество ЕСПОН
2020 определя ЕГТС ЕСПОН за Един
ствен бенефициер в съответствие с член
12, параграфи 2 и 3 от Регламента за
ЕТС и според смисъла на понятието
„единствен бенефициер“. В съответствие
с член 12, параграф 5 от Регламента за
ЕТС и процедурата за предоставяне на
безвъзмездна помощ, както е опреде
лена в Програмата за сътрудничество,
на Единствения бенефициер трябва да
се предостави Договор за безвъзмездна
помощ за изпълнение на Единствена
операция по Приоритетна ос 1, по ре
шение на Комитета за наблюдение.
ж) ЕГТС ЕСПОН е учредена от регион
Брюксел-столица, регион Фландрия,
регион Валония и Великото Херцог
ство Люксембург, с цел да действа като
Единствен бенефициер (както е описано
в буква е) и да изпълнява Единствената
операция (както е описано в буква д) и
ако Комитетът за наблюдение сметне за
необходимо, допълнителни операции в
рамката на Програма за сътрудничество
ЕСПОН 2020.
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з) С пец ифи к а ц и я т а на опера ц и я т а с е
изготвя от Комитета за наблюдение
и съдържа разпоредбите, регламенти
ращи подготовката на Предложението
за операцията, разработено от Един
ствения бенефициер. Спецификацията
на операцията съдържа допълнителни
подробности за изискванията към съ
държанието и правилата за изпълнение,
които Единственият бенефициер трябва
да спазва.
и) Предложението за операцията се из
готвя от Единствения бенефициер за
Единствената операция и се представя
за одобрение пред Комитета за наблю
дение. То вк лючва Многогодишната
работна прог рама, първи я Годишен
план за работа и когато е от значение,
Бележките за определяне на обхвата на
Основните дейности.
й) Договорът за безвъзмездна помощ е до
говорът, сключен между Управляващия
орган на Програма за сътрудничество
ЕСПОН 2020 и ЕГТС ЕСПОН в ролята
на Единствен бенефициер. С Договора
за безвъзмездна помощ се отпуска фи
нансирането от ЕФРР и националното
съфинансиране от държавите партньо
ри по Приоритетна ос 1 и определя
условията, свързани с използването на
средствата. Приложения към Договора
за безвъзмездна помощ са Специфика
цията на операцията, Предложението за
операцията, включително елементите,
изброени в буква и), и ако Комитетът
за наблюдение реши, допълнително
споразумение адендум, което обхваща
задълженията, възникнали в резултат на
оценката на предложението за Много
годишна работна програма. Договорът
за безвъзмездна помощ ще бъде изменян
всяка година чрез Годишния план за
работа.
к) Указанията за изпълнение на операц ията,
изготвени от Управляващия орган и
одобрени от Комитета за наблюдение,
са водещият документ, който съдържа
информация за изпълнението на Един
с т вената опера ц и я о т Ед и нс т вен и я
бенефициер.
ЧАСТ 2: ОПРЕДЕЛЯНЕ И ФУНКЦИИ НА
ОСНОВНИТЕ СТРУКТУРИ ЗА ИЗПЪЛНЕ
НИЕ И ДРУГИТЕ ОРГАНИ ОТ ЗНАЧЕНИЕ
Член 3 – Комитет за наблюдение
(1) В съответствие с член 47, параграф 3
от Общия регламент, държавите-членки и
партниращите държави трябва да създадат
в рамките на три месеца от датата на ноти
фикацията на решението на Комисията за
приемане на Програма за сътрудничество
ЕСПОН 2020, комитет (наричан по-нататък
Комитет за наблюдение), който да наблюдава
изпълнението на Програма за сътрудничество
ЕСПОН 2020, след съгласуване с Управлява
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щия орган. Комитетът за наблюдение разработ
ва своя Процедурен правилник и единодушно
го приема на първото си заседание.
(2) Съгласно член 48, параграфи 1, 3 и 5 от
Общия регламент Комитетът за наблюдение
се състои от следните членове:
а) Представител(и) на всяка държава –
членка на ЕС, с един глас на делегация;
б) Представител(и) на всяка държава-парт
ньорка с един глас на делегация;
в) Представител(и) на Управляващия орган
на Програма за сътрудничество ЕСПОН
2020, който няма право на глас, но може
да прави възражения по всички въпроси
от правен характер;
г) Представител(и) на Европейската коми
сия, които участват в работата на Коми
тета за наблюдение със съвещателен глас.
Членовете на Комитета за наблюдение се
назначават от участващата държава най-къс
но 30 дни след датата на нотификацията на
решението за одобряване на Програмата за
сътрудничество ЕСПОН 2020. След като бъдат
назначени, националните органи и лицата
за контакт, отговорни за представляването
на държава-членка или държава-партньор в
Комитета за наблюдение, се съобщават неза
бавно на Управляващия орган. Заместници
са позволени и трябва да бъдат назначени по
съответния начин.
(3) Комитетът за наблюдение трябва да
има председател (обикновено от страната
на председателството на ЕС) и заместникпредседател (Управляващия орган), който
е номиниран в съответствие с процедурата,
определена от Процедурния правилник на
Комитета за наблюдение.
(4) Партньорството и многостепенното
управление, дължащо се на специфичния ха
рактер и цел на Програмата за сътрудничество
ЕСПОН 2020, включват компетентни градски
и други публични власти или икономически
и социални партньори, или други подходящи
органи и неправителствени организации, пред
ставляващи различни обществени въпроси.
Това ще бъде осигурено чрез консултации,
изслушвания, проучвания, семинари и ра
ботни срещи, както и други комуникационни
кампании. С цел осигуряване на ефективни и
ефикасни заседания тези организации няма да
стават членове на Комитета за наблюдение, но
представителните партньори могат, когато е
уместно, да участват като гости в специфични
заседания на Комитета за наблюдение, без
каквото и да е право на глас.
(5) Представители на страните-кандидат
ки за членство в ЕС и на Сертифициращия
орган могат да участват в заседанията на
Комитета за наблюдение в качеството на
наблюдатели. При поискване, външни екс
перти, подпомагащи изпълнението на Про
грамата за сътрудничество ЕСПОН 2020, и
представители на Единствения бенефициер
могат да участват в заседания на Комитета
за наблюдение като гости.
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(6) Комитетът за наблюдение като един
ствен орган, вземащ решения в рамките на
Програма за сътрудничество ЕСПОН 2020,
носи цялата отговорност за наблюдението на
Програмата. За тази цел и съгласно член 49
от Общия регламент Комитетът за наблю
дение трябва да заседава редовно два пъти,
но най-малко веднъж годишно. Комитетът
за наблюдение трябва да постанови в Про
цедурния си правилник правила за заседа
нията си, писмени процедури и процедури
за мълчаливо съгласие.
(7) Комитетът за наблюдение прави пре
глед на изпълнението на Програмата и на
напредъка є в постигането на нейните цели.
По този начин той отчита финансовите данни,
общите и специфичните за програмата пока
затели, включително промените в стойността
на показателите за резултатите и напредъка
в постигането на количествено определените
целеви стойности, както и на етапните цели,
определени в рамката на изпълнението, по
сочена в член 21, параграф 1, и когато е под
ходящо, резултатите от качествения анализ.
(8) Съгласно член 49, параграфи 2, 3 и 4
от Общия регламент и член 110 от Общия
регламент, при отчитане на специфичния
контекст на Програма за сътрудничество
ЕСПОН 2020, Комитетът за наблюдение поема
всички функции, и по-конкретно:
а) разглежда всички въпроси, отнасящи се
до изпълнението на Програма за сътруд
ничество ЕСПОН 2020 и Единствената
операция;
б) разглеж да и одобрява годишни те и
окончателния доклад за изпълнението
на Програма за сътрудничество ЕСПОН
2020;
в) разглежда на първото си заседание плана
за оценка, изготвен от Управляващия
орган за Програма за сътрудничество
ЕСПОН 2020, одобрява го или го изменя
на по-късен етап;
г) разглежда постигнатия напредък при
изпълнението на плана за оценка и пос
ледващите действия по констатациите
от оценките;
д) разглежда и приема седемгодишна ко
муникационна стратегия за Програма
за сътрудничество ЕСПОН 2020 и го
дишните комуникационни планове за
действие, както и всички промени в тази
стратегия или в съответните годишни
планове за действие;
е) разглеж да изпълнението на комуни
кационната стратегия на Програма за
сътрудничество ЕСПОН 2020, тясно
координирана с дейностите по осведо
мяване за програмата;
ж) разглежда и одобрява, ако е необходи
мо под условие, всяко предложение на
Управляващия орган за всякакви изме
нения в Програма за сътрудничество
ЕСПОН 2020;
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з) оценява, договаря и одобрява Специфи
кацията на операцията, която следва да
насочва подготвянето на Предложението
за операцията;
и) определя минимални критерии за одоб
ряване, ако е необходимо под условие,
на предложението за Единствена опе
рация, изготвено от ЕГТС ЕСПОН в
качеството є на Единствен бенефициер
на Програма за сътрудничество ЕСПОН
2020;
й) оценява, договаря и одобрява, ако е
необходимо под условие, представеното
предложение за Единствена операция,
включително Многогодишната работна
програма 2015 – 2020 г. за Единствената
операция и съответните предложения
за отпускане на финансови средства;
к) обсъжда и одобрява, ако е необходимо
под условие, Годишните планове за ра
бота за Единствената операция, включи
телно общите принципи за критериите
за подбор, съответните предложения
за отпускане на финансови средства и
бележките за определяне на обхвата
за тези дейности, които Комитетът за
наблюдение счита за особено важни;
л) обсъжда и одобрява Годишния отчет за
изпълнението на Единствената операция
и свързаните с него действия и дейности
на Единствения бенефициер;
м) осигурява наблюдението на дейностите
на ЕГТС ЕСПОН в качеството є на
Единствен бенефициер в съответствие
с разпоредбите, регламентирани в До
говора за безвъзмездна помощ;
н) осигурява номинирането на представи
тели на Комитета за наблюдение или
делегирани експерти за участие в Екипи
за подкрепа на проекта, които да при
дружават и дават съвети по политиките
във връзка с изпълнението на големи
проекти главно за приложни изследва
ния и да действат като докладчик пред
Комитета за наблюдение, и разглежда
предложенията, направени от Екипи за
подкрепа на проекта;
о) предоставя, чрез док ладчика, пряка
обратна информация на Единствения
бенефициер по важни дейности, свързани
с конкретна цел 1 – 4.
(9) Комитетът за наблюдение трябва да
се стреми да взема решения въз основа на
консенсус. Ако не бъде постигнат консен
сус, се прилага гласуване с квалифицирано
мнозинство. Допълнителни подробности за
последното се съдържат в Процедурните пра
вила на Комитета за наблюдение.
(10) Членове на Комитета за наблюдение,
които са в конфликт на интереси по теми,
които се разглеждат в хода на работата, или
във връзка с решение на Комитета за наблю
дение, са длъжни да обявят такъв конфликт
на заседанието и да не участват във вземането
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на решението. Подробностите на тази проце
дура се определят в Процедурния правилник
на Комитета за наблюдение.
(11) Комитетът за наблюдение може да
създава отделни (под)комисии или формати
на сътрудничество между държавите-членки
и партниращите държави, в случай че това е
необходимо за улесняване и подготовката на
неговите решения.
Член 4 – Управляващ орган
(1) Съгласно член 21 от Регламента за
ЕТС държавите-членки, участващи в Про
грама за сътрудничество ЕСПОН 2020, са
определили като единен Управляващ орган
Министерството на устойчивото развитие и
инфраструктурите, отдел „Пространствено
планиране и развитие“ (ОППР), направление
„Международни отношения“ на Велико Хер
цогство Люксембург.
(2) Съгласно член 125, параграф 1 на Общия
регламент Управляващият орган отговаря за
управлението на Програма за сътрудничество
ЕСПОН 2020 в съответствие с принципа на
доброто финансово управление. Управлява
щият орган поема всички функции, свързани
с управлението на Програмата за сътрудни
чество, избора на Единствената операция,
фи на нсово т о у п ра в лен ие и кон т рола на
Програмата за сътрудничество, така както е
дефинирано в член 125 от Общия регламент
и член 23 от Регламента за ЕТС.
(3) Управляващият орган притежава всич
ки права на собственост върху резултатите,
постигнати от Програма за сътрудничество
ЕСПОН 2020, от името на държавите-член
ки и партниращите държави, които от своя
страна могат да използват тези права на
собственост без никакви ограничения или
задължения, с изключение на ограниченията
или задълженията, наложени от трети страни
и на Управляващия орган.
Член 5 – Управляващ орган, поемащ функ
цията и задачите на Съвместен секретариат
(1) Във връзка с член 23, параграф 2 от
Регламента за ЕТС, поради размера и ор
ганизационната структура на Програма за
сътрудничество ЕСПОН 2020 само с една
Единствена операция, и с цел да се запазят
административната и финансовата тежест
възможно най-ниски, Управляващият орган
поема функцията и задачите на Съвместен
секретариат на Програмата, като сключва
договори за необходимата подкрепа и с не
обходимия персонал.
(2) Като поема функциите и задачите на
Съвместен секретариат, Управляващият орган
подпомага Комитета за наблюдение за из
пълнението на функциите му и следователно
действа като Секретариат на Комитета за на
блюдение. Като поема функциите и задачите
на Съвместен секретариат, Управляващият
орган трябва също така да предоставя теку
ща информация и подкрепа на Единствения
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бенефициер с цел подпомагане на стабилно
и правилно изпълнение на Единствената
операция.
Член 6 – Сертифициращ орган
(1) Съгласно член 21 от Регламента за ЕТС
органът, действащ като единен Сертифици
ращ орган за Програма за сътрудничество
ЕСПОН 2020, е Министерството на устой
чивото развитие и инфраструктурите, отдел
„Прост ранствено планиране и развитие“,
направление „Администрация и бюджет“ на
Велико Херцогство Люксембург.
(2) Сертифициращият орган поема всички
функции, посочени в букви а) до з) на член
126 от Общия регламент, и установява всички
процедури, посочени в Приложение XIII (3)
(Б) към Общия регламент. Сертифициращият
орган също така:
а) изготвя и представя пред Комисията
всички заявления за плащане съглас
но член 131 от Общия регламент и за
сумите, дефинирани от член 130 от Об
щия регламент относно общовалидните
правила за изчисляване на междинните
плащания и плащането на окончател
ното салдо;
б) наблюдава и спазва реда и сроковете,
посочени в член 135 от Общия регламент,
за представяне на заявления за междинно
плащане и за тяхното изплащане;
в) получава всички плащания, извършени
от Европейската комисия;
г) получава националното съфинансиране
от държавите-членки и вноските от
партниращите държави;
д) извършва плащания към Единствения
бенефициер, в съответствие с член 132 от
Общия регламент, и към всички други
получатели на плащания.
(3) Сертифициращият орган трябва да раз
полага с банкова сметка в евро за Програмата
на името на Държавната хазна на Люксем
бург (Trésorerie de l’Etat du Luxembourg) найкъсно 30 дни след датата на нотификацията
за решението за приемане на Програма за
сътрудничество ЕСПОН 2020. Единната бан
кова сметка се използва от Сертифициращия
орган за получаване на приноса от ЕФРР от
Комисията, съфинансирането от държавитечленки и вноските от партниращите държави,
както и за извършване на всички плащания
към Единствения бенефициер и всеки друг
получател на плащания.
Член 7 – Одитен орган
(1) В съответствие с член 21 от Регламен
та за ЕТС държавите-членки, участващи в
Програма за сътрудничество ЕСПОН 2020, са
определили за Одитен орган Министерството
на финансите, Главна финансова инспекция
(ГФИ) на Велико Херцогство Люксембург.
(2) Одитни ят орган поема фу нк циите,
заложени в член 127, параграфи 1 – 8 от
Общия регламент. Одитният орган трябва
да допринася за сътрудничеството на Ко
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мисията с одитните органи в съответствие
с разпоредбите на член 128, параграф 3 от
Общия регламент.
(3) В съгласие с разпоредбата на член 124,
параграф 2 от Общия регламент Одитният
орган отговаря за изготвянето на доклада и
становището за оценка от страна на Управ
ляващия орган и Сертифициращия орган на
изпълнението на критериите, свързани с вът
решната среда за контрол, управлението на
риска, дейностите за управление и контрол и
мониторинга въз основа на Приложение XIII
от Общия регламент.
(4) Във връзка с член 25 от Регламента
за ЕТС не се изисква да се създава Група
на одиторите, като се има предвид, че ор
ганите на Програмата за сътрудничество
ЕСПОН 2020, които получават безвъзмездна
помощ, са само два (Управляващият орган
и Единственият бенефициер) и се намират
в Люксембург. Независимо от това по ис
кане на държавите-членки и партниращите
държави може да се създаде Консултативна
група одитори на собствени разноски на
изпращащите държави.
Член 8 – Орган, определен да изпълнява
контролни функции (Първо ниво на контрол)
(1) Органът, който отговаря за проверките
на управлението, включително администра
тивните проверки по буква а) на член 125,
параграф 4, член 125, параграф 5 и Прило
жение XIII (3) (А) от Общия регламент и
член 23, параграф 4 от Регламента за ЕТС,
е Министерството на финансите, дирекция
„Финансов контрол“ (ДФК) на Велико Хер
цогство Люксембург.
(2) Във връзка с Единствения бенефициер
той ще действа като централен одобряващ ор
ган, отговорен за назначаването на контрольор
на първо ниво на Единствения бенефициер
в съответствие с процедурата, определена в
Насоките за изпълнение на операцията.
(3) Във връзка с Техническата помощ,
изпълнявана от Управляващия орган, Минис
терството на финансите, дирекция „Финансов
контрол“ (ДФК), е органът, изпълняващ кон
тролни функции сам по себе си.
Ч лен 9 – Ед и нс т вен и я т бенефи ц иер –
ЕГТС ЕСПОН
(1) По стат у т членове – основатели на
ЕГТС ЕСПОН, са:
а) белгийският регион Брюксел-столица,
представляван от Министерството за
градско развитие на Брюксел,
б) белгийският регион Фландрия, предста
вляван от Ведомството за пространстве
но развитие на Фландрия,
в) белгийският регион Валония, предста
вляван от публичната служба на Вало
ния, Генерална дирекция по устройство
на територията, жилищна политика и
недвижима собственост,
г) Велико Херцогство Люксембург, пред
ставлявано от Министерството на ус
тойчивото развитие и инфраструктурите,
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Отдел „Пространствено планиране и
развитие“, Направление „Общи въпро
си“ на Велико Херцогство Люксембург.
Седалището на ЕГТС ЕСПОН е в Люк
сембург.
(2) Както е определено в Програма за съ
трудничество ЕСПОН 2020 и в съответствие
с член 12, параграфи 2 и 3 от Регламента за
ЕТС, ЕГТС ЕСПОН е Единственият бенефи
циер, който получава Договор за безвъзмездна
помощ по Приоритетна ос 1 на Програмата,
издаден от Управляващия орган.
(3) Когато действа в качеството на Един
ствен бенефициер на Програма за сътрудни
чество ЕСПОН 2020, ЕГТС ЕСПОН трябва
да спазва следните принципи:
а) Членовете на ЕГТС ЕСПОН следва да
направят така, че ЕГТС да е в състояние
да приеме Договора за безвъзмездна
помощ. По време на работата на ЕГТС
ЕСПОН членовете на ЕГТС следва да
се фокусират върху вътрешните работи
и въпросите на законността на полу
чаващия безвъзмездната помощ орган
и да гарантират, че ЕГТС ЕСПОН ще
осъществява дейностите си в пълно
съответствие с взаимното разбирател
ство на всички държави, приели да
участват в Програма за сътрудничество
ЕСПОН 2020.
б) Членовете на ЕГТС ЕСПОН не трябва
да упражняват влияние върху въпроси,
свързани със съдържанието на изпъл
нението на Договора за безвъзмездна
помощ, т ъй к ат о набл юден ие т о на
Единствената операция и на нейните
дейности остава на равнището на Ко
митета за наблюдение.
в) Събраниет о на ч леновет е на ЕГ ТС
ЕСПОН работи при пълна прозрачност и
добросъвестно с Комитета за наблюдение
и Управляващия орган и осигурява без
проблемното функциониране на ЕГТС.
Член 10 – Разпределение на функциите
между и в рамките на органите за управле
ние и контрол
(1) В съответствие с буква б) на член 72
от Общия регламент Великото Херцогство
Люксембург предприема всички необходими
действия в рамките на своята институционал
на, правна и финансова рамка за осигуряване
на ясно разделяне на функциите между и в
рамките на определените по-горе органи на
системата за управление и контрол, както и
с Единствения бенефициер, посочен в член 9
от настоящото Споразумение.
(2) Разпределението на функциите тряб
ва да бъде документирано с Министерско
постановление (Arrêté Ministériel) на Велико
Херцогство Люксембург.
Член 11 – Мрежата на институциите – на
ционални звена за контакт по ЕСПОН
(1) Всяка държава-членка и държава-парт
ньор в Програмата за сътрудничество ЕСПОН
2020 номинира Звено за контакт по ЕСПОН
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(наричано по-нататък ЗКЕ) най-късно 3 месеца
след датата на нотификацията на решението
за одобряване на Програма за сътрудничество
ЕСПОН 2020. Заедно тези ЗКЕ съставляват
„Мрежата на националните звена за контакт
по ЕСПОН“. Държавата-членка и държаватапартньор следва да определят индивидуално в
контекста на своето номиниране отношенията
си с националното ЗКЕ.
(2) Основната функция на всяко ЗКE е да
подкрепя осведомяването за и използването
на териториални данни от Програмата за
сътрудничество ЕСПОН 2020 в държаватачленка и държавата-партньор, в която е
установено, по целенасочен и координиран
начин и в сътрудничество с ЕГТС ЕСПОН.
Конкретна задача на всяко ЗКЕ е да създаде
и поддържа тесни връзки с националните и
регионалните нива на държавата-членка и
държавата-партньор, в която е установено,
за да се подобри използването на Програма
за сътрудничество ЕСПОН 2020.
(3) Извън работата в съответната държавачленка/държава-партньор отделните членове
на „Мрежата на институциите – национални
звена за контакт по ЕСПОН“ трябва да работят
заедно в интерес на Програмата за сътрудни
чество ЕСПОН 2020. За тази цел и за целите
на тясната координация с ЕГТС ЕСПОН
Техническата помощ ще поеме разходите за
организирането на две срещи на „Мрежата
на институциите – национални звена за кон
такт по ЕСПОН“ годишно, както и пътните
разходи на един делегат от ЗКЕ на държава
за участие в тези срещи.
ЧАСТ 3: ПРОЦЕДУРИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
И КОНТРОЛ
Член 12 – Създаване и функциониране на
електронна система за наблюдение и елек
тронна счетоводна система
(1) Съгласно буква г) и буква д) на член
125, параграф 2 от Общия регламент Управ
ляващият орган създадава система за наблю
дение за записване и съхраняване на данни в
електронна форма за Единствената операция,
необходими за мониторинга, оценяването,
финансовото управление, проверката и оди
та. Електронната информационна система
трябва да бъде създадена не по-късно от 31
декември 2015 г. В съответствие с буква д)
на член 125, параграф 2 от Общия регламент
и член 125, параграф 8 от Общия регламент
Управляващият орган впоследствие събира,
въвежда и съхранява данни в тази система
за наблюдение, съответстващи на изисква
нията на делегираните актове и актовете за
изпълнение на Европейската комисия и на
специфичния характер на Програма за съ
трудничество ЕСПОН 2020.
(2) Съгласно буква г) на член 126 от Общия
регламент Сертифициращият орган осигурява
наличието на счетоводна система за записване
и съхранение в компютъризирана форма на
счетоводните записи за Единствената опера
ция. Счетоводната система съхранява всички
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данни, необходими за изготвянето на заявле
нията за плащане и отчетите, включително
записи на сумите, подлежащи на събиране,
на събраните суми и на оттеглените суми в
резултат на отмяната на целия или на част
от приноса за Единствената операция на
Програма за сътрудничество ЕСПОН 2020.
Счетоводната система трябва да започне да
функционира най-късно до [дата] и ще се
използва като основа за сертифициране на
разходите пред Комисията.
(3) Управляващият орган и Сертифицира
щият орган осигуряват създаването на връзка
между електронната система за наблюдение
и електронната счетоводна система, която да
позволява всякакъв обмен на информация
между Единствения бенефициер и Управлява
щия орган, Сертифициращия орган и Одитния
орган посредством електронен обмен на данни.
(4) За да спази член 74, параграф 4 от Общия
регламент, Велико Херцогство Люксембург
осъществява целия официален обмен на ин
формация с Комисията относно Програма за
сътрудничество ЕСПОН 2020, като използва
електронната система за обмен на данни,
условията за която Комисията следва да оп
редели чрез свързани актове за изпълнение.
Член 13 – Годишни и окончателен доклади
за изпълнението
(1) В съответствие с член 14 от Регламента
за ЕТС и член 50 от Общия регламент Управ
ляващият орган изготвя годишните доклади
за изпълнението и окончателния доклад за
изпълнението на Програма за сътрудничество
ЕСПОН 2020 и ги представя пред Комисията
в определените срокове. Държавите-членки и
партниращите държави, Сертифициращият
орган и Одитният орган трябва да предоста
вят цялата необходима помощ и информация,
както е подходящо, за да се гарантира, че
Управляващият орган може напълно да съ
блюдава своите отчетни функции.
(2) Най-малко веднъж годишно в Комитета
за наблюдение Управляващият орган трябва
да предоставя на държавите-членки и пар
тниращите държави подробна информация
за годишния доклад за изпълнение. Всеки
годишен доклад за изпълнение трябва да се
одобрява от Комитета за наблюдение преди
представянето му пред Европейската комисия.
(3) Всяка година при представянето на го
дишния доклад за изпълнението Европейската
комисия и Управляващият орган разглеждат
напредъка, постигнат при изпълнението на
Програма за сътрудничество ЕСПОН 2020.
След това разглеждане Европейската коми
сия може да формулира коментари в пис
мена форма до Управляващия орган, който
след това трябва да информира Комитета за
наблюдение за коментарите на Комисията.
След съгласуване с Комитета за наблюдение
Управляващият орган уведомява Европей
ската комисия за предприетите в отговор на
коментарите є действия.
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(4) На основание констатациите във всеки
годишен доклад за изпълнението Управлява
щият орган наблюдава и проследява напредъ
ка, постигнат от Програмата и Единствената
операция.
Член 14 – Процедура за предоставяне на
средства за Единствената операция
(1) След одобряването на Програма за
сътрудничество ЕСПОН 2020 Комитетът за
наблюдение описва още по-подробно условията
за процедурата за кандидатстване в Насоките
за изпълнение на операцията и изготвя Спе
цификации за операцията и минимални кри
терии, които са задължителни за Единствения
бенефициер при изготвяне на Предложението
за операцията, включително Многогодишната
работна програма и първия Годишен план
за работа. До Единствения бенефициер се
отправя покана да изготви Предложение за
операцията в определен срок.
(2) Предложенията за операции, представе
ни от Единствения бенефициер, се предоставят
на членовете на Комитета за наблюдение. В
случай че Комитетът за наблюдение реши,
той създава Комисия за оценка с ограничен
брой представители от Комитета за наблю
дение, пътните разходи на които могат да се
възстановят. Управляващият орган подпома
га процеса, като организира процедурата за
оценка въз основа на одобрените от Комитета
за наблюдение критерии за допустимост и
качество и изготвя, въз основа на оценката
на Комисията за оценка, предложение за ре
шение на Комитета за наблюдение относно
Предложенията за операции. В зависимост от
получените точки Комитетът за наблюдение
може да реши да отхвърли, да проведе пре
говори по предложението или да го приеме
с препоръки за подобрения.
(3) Одобреният от Комитета за наблюдение
Договор за безвъзмездна помощ се предлага
от Управляващия орган на Единствения бене
фициер (ЕГТС ЕСПОН). Той описва подробно
правата и задълженията на двете страни и
графиците и изискванията по отношение на
отчитането. Предложението за операцията,
включително Многогодишна работна про
грама, Годишен план за работа за 2015 г.,
Спецификациите на операциите, Насоки за
изпълнение на операцията и Референтен до
кумент относно Механизма за отговорност
представляват неразделна част от Договора
за безвъзмездна помощ. Първият Годишен
план за работа и Насоките за изпълнение на
операцията се считат за анекси.
(4) През следващите години, въз основа на
решение на Комитета за наблюдение относно
минималните изисквания към Годишния план
за работа, Единственият бенефициер изготвя
предложение за Годишен план за работа и го
представя пред Комитета за наблюдение чрез
Управляващия орган за оценка, договаряне и
одобрение от Комитета за наблюдение. Този
процес може да доведе до препоръки за усъ
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вършенстване на Годишната работна програма
преди прилагането є като допълнително спора
зумение към Договора за безвъзмездна помощ.
(5) Комитетът за наблюдение може да
поиска от Управляващия орган да упражни
правото си на прекратяване на Договора
за безвъзмездна помощ, ако Единствената
операция сериозно наруши разпоредбите на
Договора за безвъзмездна помощ.
Член 15 – Наблюдение на Единствената
операция
(1) Управляващият орган използва фор
муляра на Договор за безвъзмездна помощ,
одобрен от Комитета за наблюдение, и ре
гламентира допълнителни подробности във
връзка с отговорностите и задълженията на
Единствения бенефициер. Договорът за безвъз
мездна помощ се подписва от Управляващия
орган и Единствения бенефициер.
(2) Управляващият орган извършва до
пълнителни проверки във връзка с админи
стративните, финансовите и техническите
възможности на Единствения бенефициер.
Информацията се предоставя на Комитета за
наблюдение заедно с документите, изготвени
за одобряването на операцията и преди одо
бряването на Годишните планове за работа.
Управляващият орган трябва да направи
така, че Договорът за безвъзмездна помощ
да осведоми Единствения бенефициер за за
дълженията му да:
а) приема контрол от съответните органи
(Управляващия орган, Националните
органи в Люксембург, Сертифициращия
орган, Одитния орган, службите на Ко
мисията и Европейската сметна палата),
да предоставя достъп до помещенията
си, дa предоставя и да осигурява достъп
до цялата информация и всички доку
менти, осигуряващи адекватна одитна
следа, в съответствие с буква г) на член
125, параграф 4 от Общия регламент;
б) спазва правилата за обществените по
ръчки, информацията и публичността,
опазването на околната среда и равните
възможности;
в) съхранява цялата информация и разхо
дооправдателни документи, свързани с
операцията, най-малко три години след
приключването на Програмата.
(3) Управляващият орган взема решения
за промени, стига целта и другите основни
характеристики на Единствената операция да
не се променят и промените да нямат после
дици за допустимост на Единната операция
или резултатите от нея. По-конкретно Упра
вляващият орган взема решения за:
a) допълнителни несъществени условия
по одобрената операция, в случай че
бъдат установени допълнителни грешки,
пропуски или искания за разяснение на
етапа на преговорите с Единствения
бенефициер;
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б) удължаване на срока, до който Единстве
ният бенефициер трябва да представи
Доклади за напредъка в съответствие с
графика на Програма за сътрудничество
ЕСПОН 2020.
(4) Комитетът за наблюдение взема реше
ния във всички други случаи, в съответствие
с процедурите в Насоките за изпълнение на
операцията и трябва да бъде уведомен за
решенията, взети от Управляващия орган.
(5) Общите разпоредби относно допусти
мите разходи в член 65 от Общия регламент
и член 18 от Регламента за ЕТС, както и раз
поредбите на други делегирани актове, приети
от Европейската комисия, се прилагат при
определянето на допустимостта на разходите
по Единствената операция на Програма за
сътрудничество ЕСПОН 2020. Тези изисквания
следва да се конкретизират допълнително в
Насоките за изпълнение на програмата, приети
от Комитета за наблюдение.
Член 16 – Първо ниво на контрол
(1) По отношение на разходите, реализи
рани в рамките на Договора за безвъзмездна
помощ за Единствената операция, проверките,
посочени в буква а) на член 125, параграф 4
от Общия регламент, се извършват от контро
льора, предложен от Единствения бенефициер
и получил одобрение в съответствие с член
8 от настоящото Споразумение.
(2) Подробностите относно процедурите
за първо ниво на контрол се определят в
Указанията за изпълнението на операцията и
се допълват от формулярите, които трябва да
се използват за сертифициране на разходите.
(3) Управляващият орган на Програмата
осигурява възможност за верифициране на
разходите на Единствения бенефициер в срок
от два месеца от представянето на докумен
тите от Единствения бенефициер.
Член 17 – Одит
(1) Съгласно член 127, параграф 4 от Об
щия регламент, в срок от осем месеца след
приемането на Програма за сътрудничество
ЕСПОН 2020, Одитният орган изготвя одитна
стратегия за провеждането на одитите. Одит
ната стратегия определя одитната методология,
метода за формиране на одитните извадки
по операциите и планирането на одитите
по отношение на текущата отчетна година
и двете следващи отчетни години. Одитната
стратегия се актуализира ежегодно от 2016 г.
до 2024 г. включително.
(2) Одитният орган изготвя, в съответствие
с член 127, параграф 5 от Общия регламент:
а) одитно становище в съответствие с
член 59, параграф 5, втора алинея от
Финансовия регламент;
б) годишен контролен доклад, в който са
посочени основните констатации от
одитите, извършени в съответствие с
параграф 1, включително констатациите
във връзка с установени недостатъци в
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системите за управление и контрол, и
предложените и предприетите корек
тивни действия.
(3) Одитът се основава на делегирани актове
в съответствие с член 149 от Общия регламент,
за определяне на обхвата и съдържанието на
одитите на операциите и одитите на отчетите,
както и методологията за избор на извадката
от операциите, посочени в член 127, параграф 1
от Общия регламент.
Член 18 – Представяне на информация
към Европейската комисия
(1) Компетентните органи на Програма за
сътрудничество ЕСПОН 2020 изготвят, за всяка
година от 2016 г. до и 2025 г. включително,
документите, посочени в член 138 от Общия
регламент, и ги представят на Европейската
комисия, като съблюдават съответните го
дишни срокове.
(2) Съгласно член 137, параграф 1 от Общия
регламент Сертифициращият орган изготвя
отчетите за предходната счетоводна година.
(3) Съгласно буква д) на член 125, пара
граф 4 от Общия регламент Управляващият
орган съставя декларация за управлението,
която съдържа:
а) Потвърждение, в съответствие с член 59,
параграф 5, букви а) и б) от Финансовия
регламент, че според лицата, които отго
варят за управлението на средствата, (i)
информацията е подходящо представена,
пълна и точна, (ii) разходите са били
усвоени за планираната цел, определена
в специфичните за сектора правила, и
(iii) въведените системи за контрол дават
необходимите гаранции по отношение
на законосъобразността и редовността
на съответните операции.
б) Годишното обобщение на окончател
ните одитни доклади и извършените
проверки, включително проверките на
управлението, извършени от Управлява
щия орган (или от междинни звена от
негово име). То трябва да съдържа също
така анализ на естеството и размера на
установените грешки и слабости в сис
темите, както и коригиращите действия,
които са предприети или планирани.
(4) Съгласно букви а) и б) на първия пара
граф на член 127, параграф 5 Одитният орган
изготвя одитното становище и контролния
доклад за предходната счетоводна година.
Член 19 – Приключване на Програма за
сътрудничество ЕСПОН 2020
(1) Приключването на Програма за сът
рудничество ЕСПОН 2020 ще се извърши в
съответствие с член 141 от Общия регламент
от компетентните органи на програмата.
ЧАСТ 4: ПРОЦЕДУРИ ЗА СЪФИНАНСИ
РАНЕ, ПЛАЩАНИЯ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА
ОТГОВОРНОСТИТЕ
Член 20 – Съфинансиране на Програма за
сътрудничество ЕСПОН 2020
(1) В началото на всяка година Управлява
щият орган изпраща на държавите-членки и
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партниращите държави искане за превеждане
на тяхното национално съфинансиране, пред
ставляващо техния принос към Програмата
за сътрудничество ЕСПОН 2020. До края на
февруари или, в изключителни случаи, в които
това не е възможно, в срок от най-късно един
месец след одобряването на националните им
бюджети, държавите-членки и партниращите
държави превеждат националния си принос
към Програмата за предстоящата година въз
основа на договорения финансов план.
(2) Всички плащания на националното
съфинансиране и вноските се превеждат по
единната банкова сметка в евро, открита на
името на Държавната хазна на Люксембург
за Програма за сътрудничество ЕСПОН 2020,
която се управлява отделно като доверителен
фонд (Доверителна сметка) от Сертифицира
щия орган.
(3) На Комитета за наблюдение трябва
да се докладва редовно за състоянието на
плащанията.
(4) В случай че в края на периода на из
пълнение на Програмата държавите-членки
са прехвърлили повече средства, отколкото
са били действително необходими за съфи
нансирането на Програма за сътрудничество
ЕСПОН 2020, Сертифициращият орган въз
становява тези средства, освен ако Комитетът
за наблюдение или отделни държави членки,
представени в него, решат друго.
Член 21 – Плащания по Програма за сът
рудничество ЕСПОН 2020
(1) Всички плащания по Програма за съ
трудничество ЕСПОН 2020 се извършват от
Сертифициращия орган от единната банкова
сметка, определена за използване по Програма
за сътрудничество ЕСПОН 2020.
(2) По посочените в Договора за безвъз
мездна помощ суми, изразени в евро (EUR),
се извършват редовни плащания на Единстве
ния бенефициер в съответствие със следните
разпоредби:
а) Всички плащания по Договора за безвъз
мездна помощ се извършват единствено
по банковата сметка на Единствения
бенефициер, посочена в одобреното
Предложение за операцията.
б) Преди всяко плащане по Договора за
безвъзмездна помощ Единственият бе
нефициер представя пред Управляващия
орган искане за плащане. Всяко искане
за плащане трябва да е подкрепено от
Док ла д за напредъка, вк лючително
Доклад за дейността и Финансов от
чет. Докладите и отчетът на Единстве
ния бенефициер трябва да са придружени
от сертификат на разходите, подписан
от определения контрольор първо ниво.
в) Управляващият орган прави оценка
на докладите и отчетите и наблюдава
правилното изпълнение на Единстве
ната операция и дейностите по нея в
съответствие с процедурата, заложена в
описанието на системата за управление
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и контрол. Едва след одобряването на
Докладите за напредъка от Управля
ващия орган Сертифициращият орган
извършва плащане към Единствения
бенефициер.
г) Първото искане за плащане трябва да
включва възстановяване на разходите за
подготовка на Предложението за опера
цията. Възстановяването на разходите
за подготовка се признава до размер
2 % от общата стойност на Единстве
ната операция, посочена в Договора
за безвъзмездна помощ. Приемат се
единствено разходи за подготовка, из
вършени след поканата за представяне
на Предложение за операция и пряко
свързани с подготовката на одобреното
предложение.
д) Всяко следващо искане за плащане се
подава на всеки шест месеца в съот
ветствие с одобрения график, описан
подробно в Договора за безвъзмездна
помощ. В зависимост от ликвидността
на Единствения бенефициер, искания за
плащане могат да се подават и по-рано
с искане до Управляващия орган. В
този случай Единственият бенефициер
може да предложи променен график за
представяне на искания за плащане. В
случай че той бъде приет, графикът в
Договора за безвъзмездна помощ съот
ветно се променя.
е) Съгласно член 132, параграф 1 от Об
щия регламент Управляващият орган
гарантира, че Единственият бенефициер
получава общата сума на дължимите
допустими публични разходи не покъсно от 90 дни от датата на подаване
на искането за плащане от Единствения
бенефициер. Управляващият орган след
ва също така да осигури плащанията в
пълен размер към Бенефициера, което
означава, че не се извършват удръжки,
не се задържат средства или не се на
числяват специфични такси, които биха
намалили размера на плащането.
ж) Съгласно член 132, параграф 2 от Общия
регламент Управляващият орган има
право да удължи срока за извършване
на плащания към Единствения бене
фициер, ако разходооп равдателни те
документи, приложени към искането
за плащане, са непълни или е налице
съмнение за нередности в използването
на финансирането, попадащо в обхвата
на Договора за безвъзмездна помощ,
които изискват допълнително разслед
ване. Управляващият орган има право
да спре плащанията към Единствения
бенефициер при наличие на явни дока
зателства за нередности.
з) Управляващият орган и Сертифици
ращият орган имат право да задържат
временно плащанията към Единствения
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бенефициер, при наличие на системна
нередност по смисъла на член 2, пара
граф 38 от Общия регламент, причинена
от сериозен недостатък в ефективното
функциониране на системата за упра
вление и контрол, създадена от Велико
Херцогство Люксембу рг. Спирането
(спиранията) на плащанията трябва да
бъде преустановено в момента, в който
Управляващият орган и Сертифицира
щият орган получат достатъчни доказа
телства за решението за отстраняване
на установения сериозен недостатък.
(3) Единственият бенефициер получава
едно авансово плащане на стойност до 6 %
от Договора за безвъзмездна помощ. При
подписването на Договора за безвъзмездна
помощ се извършва първото плащане от 2 %,
следвано от две допълнителни плащания от по
2 %, които се обработват съответно 4 месеца
и 8 месеца след подписването на Договора
за безвъзмездна помощ, като се използва
първоначалното предварително финансира
не, платено на Програма за сътрудничество
ЕСПОН 2020 от Европейската комисия в
съответствие с разпоредбите на член 134,
параграф 1 от Общия регламент. Допълни
телно плащане от 2 % може да се отпусне
по искане на Единствения бенефициер, като
то подлежи на одобрение от Комитета за
наблюдение и зависи от финансирането по
Програмата. В случай че годишните вноски
на това предварително финансиране не са
достатъчни за осигуряване на ликвидност и
безпроблемно функциониране на Единстве
ния бенефициер, Управляващият орган ще
се опита да намери решение в рамките на
Велико Херцогство Люксембург. Единствено
в случай че не може да се намери решение в
Люксембург, Управляващият орган ще поиска
от държавите-членки и партниращите държави
да намерят общо решение за отстраняване
на недостига на ликвидност на Единствения
бенефициер.
(4) Редовните плащания, свързани с финан
сирането за Техническата помощ по Приори
тетна ос 2, се извършват към Управляващия
орган въз основа на сертифицирани искания
за плащане, представени от Управляващия
орган на Сертифициращия орган.
(5) В съответствие с член 130 от Общия
регламент Комисията възстановява като меж
динни плащания 90 % от сумата за всяка При
оритетна ос на Програма за сътрудничество
ЕСПОН 2020, към допустимите разходи за при
оритета, включени в заявлението за плащане.
Поради това държавите-членки се договарят
с Управляващия орган и Сертифициращия
орган за прилагането на следната процедура
по отношение на Единствения бенефициер:
При условие че разходите са сертифицирани,
плащанията към Единствения бенефициер са
гарантирани до сума, равна на 90 % от одоб
рените средства от ЕФРР за Единствената
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операция и 100 % от националното съфи
нансиране. Плащанията на всички останали
средства от ЕФРР на Единствения бенефициер
зависят от наличието на средства. В случай
че няма достатъчно средства за плащане на
100 % от сумата на Единствения бенефициер,
окончателният остатък от финансирането се
плаща едва когато Програма за сътрудничество
ЕСПОН 2020 е достигнала до окончателното
си финализиране и окончателното плащане
бъде прехвърлено от Европейската комисия
на Сертифициращия орган.
Член 22 – Нередности по Програма за
сътрудничество ЕСПОН 2020
(1) Възможни нередности в рамките на
Програма за сътрудничество ЕСПОН 2020
могат да възникнат в следните три ситуации:
а) При използването на финансирането за
Приоритетна ос 1, отпуснато на Един
ствения бенефициер чрез Договора за
безвъзмездна помощ.
б) При използването на финансирането
за Техническа помощ по Приоритетна
ос 2 на Програма за сътрудничество
ЕСПОН 2020.
в) При прилагане на корекция по единна
ставка на ниво програма в съответствие
с член 143 от Общия регламент.
(2) С цел пълно спазване на разпоредбите
на член 122, параграф 2 от Общия регламент
основните структури за изпълнение на Програ
ма за сътрудничество ЕСПОН 2020 допринасят
за предотвратяването, откриването и кориги
рането на нередностите и възстановяването
на неправомерно платените суми съгласно
съответните им функции и отговорности:
а) Управляващият орган трябва да гаран
тира, че ЕГТС ЕСПОН в качеството си
на Единствен бенефициер на средствата
по Приоритетна ос 1 на Програма за
сътрудничество ЕСПОН 2020 ще въведе
всички необходими, установени със зако
ни, действащи разпоредби за предотвра
тяване на възникването на нередности
при използването на финансиране по
Договора за безвъзмездна помощ.
б) Управляващият орган следва да пред
приеме необходимите организационни и
оперативни мерки за предотвратяване на
възникването на нередности при използ
ването на финансирането за Техническа
помощ по Приоритетна ос 2.
в) В случай че Управляващият орган или
Сертифициращият орган, или Един
ственият бенефициер, или някоя дър
жава-членка и държава-партньор, има
някакво съмнение за нередности, те
следва незабавно да информират Ко
митета за наблюдение на Програма за
сътрудничество ЕСПОН 2020 и звеното
в Управляващия орган, поело функциите
и задачите на Съвместния секретариат.
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г) Като страна-домакин на Единствения
бенефициер и Управляващия орган на
Програма за сътрудничество ЕСПОН
2020, Велико Херцогство Люксембург
отговаря за докладването и нотифици
рането до Комисията за нередности,
които надхвърлят 10 000 евро принос
от ЕФРР, както и за информиране на
Комисията относно значителен напре
дък в съответните административни и
съдебни производства.
д) Управляващият орган се ангажира да
съобщава незабавно на Комитета за
наблюдение, Сертифициращия орган и
Одитния орган всяка информация за
открити нередности, свързани със суми,
по-малки от 10 000 евро финансиране
от ЕФРР.
е) Уп равл яващ и я т орган, съвмест но с
другите засегнати държави-членки и
държави-партньори, полага всички уси
лия за възстановяване на неправомерно
платените суми, заедно с лихвите за
просрочени плащания.
Член 23 – Разпределяне на отговорностите
и Механизъм за отговорност
(1) С оглед Програма за сътрудничество
ЕСПОН 2020 ситуацията по отношение на
ЕСПОН 2020 и създаването на Единствен
бенефициер е особена, тъй като само две
организации ще получават субсидии и по
ради това отговорността може да бъде ясно
разпределена:
(1) Единственият бенефициер по Договора
за безвъзмездна помощ получава цялото
финансиране, отпуснато по Приоритет
на ос 1.
(2) Управляващият орган получава цяло
то финансиране по Приоритетна ос 2
(Техническа помощ).
(3) По принцип трети случай на отго
ворност е възможен при прилагането
на корекция с единна ставка на ниво
прог рама, засягаща и Единствени я
бенефициер, и Управляващия орган.
(2) Отговорност на Единствения бенефи
циер – Приоритет 1: При възникване на недо
пустими разходи или нередности с финансово
отражение при използването на финансирането
от Единствения бенефициер, финансовата
отговорност се поема от ЕГТС ЕСПОН. В
случай че ЕГТС не е в състояние да покрие
тези разходи, членовете на ЕГТС ЕСПОН са
длъжни да ги покрият. За да се подкрепят
членовете на ЕГТС ЕСПОН по отношение на
финансовата тежест, произтичаща от тяхната
неограничена отговорност във връзка с усвоя
ването на финансирането от ЕФРР, отпуснато
по Договора за безвъзмездна помощ, е създаден
„Механизъм за отговорност на ЕГТС ЕСПОН“
(наричан по-долу „Механизъм за отговорност“),
който е официално приложение към насто
ящото Споразумение (Приложение I).
Цел та, размер ът на фи на нси ра не т о и
практическото функциониране на Механиз
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ма за отговорност са описани в специален
„Референтен документ относно Механизма
за отговорност на ЕГТС ЕСПОН“, който е
приложение към Споразумението.
Чрез определянето на веригата от отго
ворности всяко потенциално възникващо
възстановяване на неправомерни разходи от
Единствения бенефициер на Управляващия
орган е гарантирано.
(3) Отговорност, свързана с Управляващия
орган – Приоритет 2 (Техническа помощ):
По отношение на финансовите последици от
възможни нередности, възникващи в хода на
използването на финансиране за Техническа
помощ по Приоритетна ос 2 на Програма за
сътрудничество ЕСПОН 2020, се прилагат
два подхода:
a) Финансовата отговорност за нередно
сти с финансово отражение, свързани
с администрирането на Техническата
помощ, се поема единствено от Управ
ляващия орган.
б) Отговорността за нередности с финансо
во отражение, свързани с използването
на Техническата помощ и произтича
щи от решение на държавите-членки
и партниращите държави в Комитета
за наблюдение, се поема съвместно от
държавите-членки и партниращите дър
жави, пропорционално на финансовия
им принос към Програма за сътрудни
чество ЕСПОН 2020.
(4) Отговорност, свързана с „Корекции с
единна ставка на ниво Програма за сътруд
ничество“: Като се има предвид, че Програма
за сътрудничество ЕСПОН 2020 предвижда
стройна и ясно определена структура за уп
равление и контрол и само два бенефициера,
Управляващия орган и ЕГТС ЕСПОН, по
принцип би следвало да е възможно да се
припише всяка отговорност. Следователно
вероятността от прилагане на корекция с
единна ставка е много малка. Въпреки това
трябва да се дефинира правило във връзка с
финансовите последици от корекции с единна
ставка на ниво програма:
a) За частта от корекциите с единна ставка,
свързани с финансирането по Договора
за безвъзмездна помощ по Приоритетна
ос 1, отговорността се поема от Един
ствения бенефициер, който може да
прибегне до Механизма за отговорност.
б) За частта от корекциите с единна ставка,
свързани с Техническата помощ (Прио
ритетна ос 2), отговорността се поема
съвместно от държавите-членки и парт
ниращите държави пропорционално на
финансовите им вноски за Програма за
сътрудничество ЕСПОН 2020. Държави
те-членки и партниращите държави не
носят отговорност за нередности, вклю
чително такива със системен характер, и
за корекции с единна ставка, свързани с
администрирането на Техническата по
мощ. В последния случай отговорността
се поема от Управляващия орган.
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ЧАСТ 5: ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 24 – Приложимо право към Спора
зумението
Настоящото Споразумение се урежда в
съответствие със законите на Великото Хер
цогство Люксембург.
Член 25 – Сътрудничество и ползване на
език, начин на комуникация
(1) Доброто сътрудничество между чле
новете на Комитета за наблюдение, между
Управляващия орган, Сертифициращия орган
и Одитния орган представлява „задължител
но условие“ за осигуряване на стабилно и
пълно управление, финансов контрол и одит
на всички части, които се съфинансират от
ЕФРР и с национални средства.
(2) Цялата комуникация между държавитечленки и партниращите държави, Комитета
за наблюдение, Управляващия орган, Серти
фициращия орган и Одитния орган и между
всички други органи, посочени в Програма за
сътрудничество ЕСПОН 2020 или настоящото
Споразумение, както и цялата комуникация,
необходима за управление и изпълнение на
Програма за сътрудничество ЕСПОН 2020,
ще бъде на английски език.
(3) В случай че Комитетът за наблюде
ние не реши изрично друго, комуникацията
между държавите-членки, Комитета за на
блюдение и органите на програмата, както
и Единствения бенефициер, се извършва по
принцип по електронна поща, а ако това не
е възможно, в добре обосновани случаи, по
факс или чрез интранет на ЕСПОН в опре
делен портал, предвиден за комуникацията
в рамките на Програма за сътрудничество
ЕСПОН 2020. Важн и документи, като номи
нации или издадени фактури за национални
вноски, изпратени по електронна поща, трябва
да са под формата на сканирана версия на
официално писмо.
Член 26 – Промени в структурите за из
пълнение на програмата
(1) Всяка промяна на името на назначено
отговорно лице трябва бъде съобщена само
на Управляващия орган.
(2) Всички промени на определените ин
ституции са въпрос на двустранен обмен на
писма между Управляващия орган и съот
ветната държава-членка/държава-партньор.
(3) Държавите-членки или партниращите
държави трябва да уведомяват Управляващия
орган за всяка промяна, посочена в парагра
фи 1 и 2, не по-късно от 5 работни дни от
влизането на тази промяна в сила.
(4) Управляващият орган уведомява Ев
ропейската комисия в писмена форма за
всяка промяна в структурата за изпълнение
не по-късно от 15 работни дни, като също
така посочва потенциалното влияние на тази
промяна върху изпълнението на Програма за
сътрудничество ЕСПОН 2020.
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Член 27 – Изменения и подобрения на
Споразумението
(1) Настоящото Споразумение се изменя
единствено в писмена форма и чрез решение
с консенсус на държавите-членки и партнира
щите държави на Програма за сътрудничество
ЕСПОН 2020.
(2) В случай че дадена разпоредба на на
стоящото Споразумение е или стане изцяло
или отчасти нeдействителна, страните по
настоящото Споразумение се задължават да
предприемат всички необходими стъпки и
действия за заменянето на тази разпоредба с
валидна такава, която е възможно най-близо
до първоначалния смисъл на обявената за
недействителна разпоредба.
(3) В случай че някоя недействителна разпо
редба бъде заменена, всички други разпоредби
на настоящото Споразумение остават в сила.
Член 28 – Ангажимент към договорените
разпоредби, уреждане на конфликти и санк
ции в случай на неспазване на договорените
разпоредби
(1) Държавите-членки и партниращите
държави поемат ангажимент да предприемат
всички необходими действия за пълно спазване
на изложените в настоящото Споразумение
разпоредби.
(2) В случай че възникнат спорове, в ре
зултат на или във връзка с неспазване на една
или повече разпоредби на настоящото Спо
разумение, съответните страни първо ще се
опитат да ги разрешат по приятелски начин.
(3) В случай че съответните страни не
успеят да постигнат решение по приятелски
начин в срок от 3 месеца, преди предприема
нето на каквито и да е правни действия, ще
се потърси посредничество.
(4) При наличие на непреставащи спорове,
произтичащи от продължаващо неспазване на
настоящото Споразумение, същите се решават
от компетентната юрисдикция на Великото
Херцогство Люксембург.
(5) В случай че продължаващото неспаз
ване на настоящото Споразумение причини
каквито и да е финансови щети на Програмата
за сътрудничество ЕСПОН 2020 (загуба на
финансиране и т.н.), от страната, причинила
щетата, може да се поиска подходящо обезще
тение за щетата и финансовото є отражение.
Член 29 – Подписване, влизане в сила и
срок на действие на Споразумението
(1) Настоящото Споразумение се подписва
от представители на правителствата на всич
ки държави-членки и държави-партньори,
участващи в Програмата за сътрудничество
ЕСПОН 2020.
(2) Настоящото Споразумение влиза в сила
на датата на подписването му от всяка страна.
(3) Настоящото Споразумение остава в
сила за срока на изпълнението на Програма за
сътрудничество ЕСПОН 2020 до официалното
є и цялостно приключване от Европейската
комисия.
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ЧАСТ 6: ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ СПОРА
ЗУМЕНИЕТО
Приложение I: Референтен документ от
носно Механизма за отговорност на ЕГТС
ЕСПОН
РЕФЕРЕНТЕН ДОКУМЕНТ ОТНОСНО
МЕХАНИЗМА ЗА ОТГОВОРНОСТ НА ЕГТС
ЕСПОН
Като вземат предвид
· РЕГЛ А МЕНТ (EС) № 1303/2013 Н А
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА
СЪВЕТА от 17 декември 2013 г. за опре
деляне на общоприложими разпоредби
за Европейския фонд за регионално
развитие, Европейския социален фонд,
Кохезионния фонд, Европейския земе
делски фонд за развитие на селските
райони и Европейския фонд за морско
дело и рибарство и за определяне на
общи разпоредби за Европейския фонд
за регионално развитие, Европейския
социален фонд, Кохезионния фонд и
Европейския фонд за морско дело и
рибарство, и за отмяна на Регламент
(ЕО) № 1083/2006 на Съвета,
· РЕГЛ А МЕНТ (EС) № 1301/2013 Н А
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА
СЪВЕТА от 17 декември 2013 г. относ
но Европейския фонд за регионално
развитие и специални разпоредби от
носно Европейския фонд за регионално
развитие и специални разпоредби по
отношение на целта „Инвестиции за
растеж и работни места“, и за отмяна
на Регламент (ЕО) № 1080/2006,
· РЕГЛ А МЕНТ (EС) № 1299/2013 Н А
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА
СЪВЕТА от 17 декември 2013 г. относно
специални разпоредби за подкрепа от
Европейския фонд за регионално разви
тие по цел „Европейско териториално
сътрудничество“,
· РЕГЛ А МЕНТ (ЕО) № 1082/2006 Н А
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪ
ВЕТА от 5 юли 2006 г. относно Европей
ската група за териториално сътрудни
чество (ЕГТС), изменен от РЕГЛАМЕНТ
(ЕС) 1302/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 де
кември 2013 г. относно изменение на
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1082/2006 относно
Европейската група за териториално
сътрудничество (ЕГТС), отнасящ се до
пояснението, опростяването и подо
брението на изграждането и функцио
нирането на подобни групи (наричани
по-нататък ЕГТС-Регулация),
· В е л и ко Х е рц о г с т в о Л ю к с е м бу р г –
ЗАКОН ОТ 19 май 2009 г., съдържащ
различни мерки за прилагане на Регла
мент (ЕО) № 1082/2006 на Европейския
парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г.
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относно Европейската група за територи
ално сътрудничество (ЕГТС) – легална
основа за ЕГТС в Люксембург,
28-те държави – членки на ЕС, и четирите
партниращи държави (Исландия, Лихтен
щайн, Норвегия и Швейцария) съвместно си
сътрудничат по Програмата за сътрудничество
ЕСПОН 2020 през периода 2014 – 2020 г. (нари
чана по-нататък Програма за сътрудничество
ЕСПОН 2020).
В съответствие с член 8, параграф 4, буква
а) (vi) от Регламента за ЕТС и по силата на
раздел 5.4 на Програма за сътрудничество
ЕСПОН 2020 и член 23 от „Споразумението
между Управляващия орган и държавитечленки и партниращите държави относно сис
темата за изпълнение, наблюдение и контрол
на Програма за сътрудничество ЕСПОН 2020“
(което ще бъде подписано след одобряването
на Програма за сътрудничество ЕСПОН 2020),
следва да се предостави подробна информа
ция за начина, по който отговорностите се
уреждат между участващите държави-членки
на ЕС и партниращите държави.
РАЗДЕЛ 1: ПРЕДМЕТ
1.1 – Специфика на ЕСПОН
По програмите за Европейско територи
ално сътрудничество (ЕТС), в случаите на
финансови корекции, обикновено отговорно
стите се свързват с държавата на произход на
всеки бенефициер. Тъй като бенефициерите
са пръснати по цялата избираема територия
на програмата за ЕТС, отговорността също
автоматично се простира върху цялата тери
тория на програмата (т.е. се прехвърля към
държавата, в която се намира бенефициерът).
При Програма ЕСПОН 2020, обаче, възникна
нова ситуация със създаването на един Един
ствен бенефициер, в съответствие с член 12,
параграф 3 от Регламента за ЕТС и по смисъла
на понятието „единствен бенефициер“, който
изпълнява Програмата чрез Единствена опе
рация, възложена с Договор за безвъзмездна
помощ и финансирана по Приоритетна ос
1 на Програма за сътрудничество ЕСПОН
2020. Ролята на този Единствен бенефициер
се изпълнява от „Европейската група за тери
ториално сътрудничество ЕСПОН“ (наричана
по-нататък ЕГТС ЕСПОН).
ЕГТС ЕСПОН е създадена, за да приеме
за изпълнение Договора за безвъзмездна
помощ и да изпълни Единствена операция,
под наблюдението и насоките на Комитета за
наблюдение на ЕСПОН. С цел да се осигури
ефективна и стройна организация за ЕГТС
ЕСПОН, на ограничен брой държави/региони
беше предложено да станат членове на ЕГТС
ЕСПОН, която поемa тази задача в полза на
всички държави, участващи в Програма за
сътрудничество ЕСПОН 2020. Белгийските
региони Брюксел, Фландрия и Валония и
Велико Херцогство Люксембург стават чле
нове на ЕГТС ЕСПОН с последствието те да
Поемат отговорността за ЕГТС ЕСПОН. При
стриктно прилагане на Регламента за ЕГТС
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тази институционална структура предполага,
че единствено членовете на ЕГТС ЕСПОН ще
бъдат обременени с пълната отговорност за
всички дейности, свързани с изпълнението на
Договора за безвъзмездна помощ, въпреки че
всички дейности се осъществяват, за да служат
на всички държави, представени в Програма
за сътрудничество ЕСПОН 2020.
1.2 – Механизъм за отговорност
С цел гарантиране на възможни финансови
последици от недопустими разходи, поети
от ЕГТС ЕСПОН при изпълнението на До
говора за безвъзмездна помощ в качеството
на Единствен бенефициер, се създава „Ме
ханизъм за отговорност на ЕГТС ЕСПОН“
(наричан по-нататък Механизъм за отговор
ност). Механизмът за отговорност осигурява
правилно функциониране и ликвидност на
ЕГТС ЕСПОН по време на изпълнението
на Единствената операция на Програма за
сътрудничество ЕСПОН 2020 и гарантира
финансирането на всички недопустими раз
ходи, които биха могли да възникнат в хода
на изпълнението на Единствената операция.
Механизмът за отговорност се финансира от
всички държави, участващи в Програма за
сътрудничество ЕСПОН 2020, до максимум
2 % от недопустимите разходи, свързани с
общия бюджет от ЕФРР, отпуснат по Договора
за безвъзмездна помощ на ЕГТС в качество
то є на Единствен бенефициер на Програма
за сътрудничество ЕСПОН 2020, а Велико
Херцогство Люксембург, в качеството му на
държава-домакин на ЕГТС ЕСПОН, покрива
всички недопустими разходи над прага от
2 % от средствата от ЕФРР, отпуснати по
Договора за безвъзмездна помощ, които биха
могли да възникнат в хода на изпълнението
на операцията по ЕСПОН.
РАЗДЕЛ 2: ОПРЕДЕЛЕНИЯ
За да се установи общо разбиране на важни
те термини, които се използват многократно
във връзка с Програма за сътрудничество
ЕСПОН 2020 и настоящия Референтен до
кумент, се прилагат следните определения:
· Операция означава, съгласно член 2,
параграф 9 от Общия регламент, (…)
проект, договор, действие или група проекти, избрани от управляващите органи
на съответните програми или на тяхна
отговорност, които допринасят за целите
на приоритета или приоритетите (…).
· Бенефициер означава, съгласно член 2,
параграф 10 на Общия регламент, (…)
публичен или частен орган (...), който отговаря за инициирането или инициирането
и изпълнението на операции.
· Единственият бенефициер, който полу
чава Договора за безвъзмездна помощ
по Приоритетна ос 1 на Програма за
сътрудничество ЕСПОН 2020, е ЕГТС
ЕСПОН. Ед и нс т вен и я т бенефи ц иер
вече е определен в Програмата за съ
трудничество и подписва Договор за
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безвъзмездна помощ с Управляващия
орган на Програма за сътрудничество
ЕСПОН 2020.
· След като бъде у чредена от регион
Брюксел-столица, регион Фландрия,
регион Валония и Велико Херцогство
Люксембург, ЕГТС ЕСПОН има адрес на
управление в Люксембург. ЕГТС ЕСПОН
се ръководи според „Устава“. Съгласно
член 5 на Устава основната цел на ЕГТС
ЕСПОН е да продължи консолидирането
на Мрежата на европейските обсерва
тории за устройство на територията
и да продължи усъвършенстването на
процеса на осигуряване и използване
на паневропейски, съпоставими, сис
тематични и надеждни териториални
доказателства за целите на политиките.
· Договорът за безвъзмездна помощ е
договорът, сключен между Управлява
щия орган на Програма за сътрудни
чество ЕСПОН 2020 и ЕГТС ЕСПОН,
който регламентира изпълнението на
Единствената операция. Договорът за
безвъзмездна помощ определя общото
финансиране (включително финанси
рането от ЕФРР, националното съфи
нансиране и приноса от държавите
партньори) и условията, при които се
отпуска това финансиране. Приложения
към Договора за безвъзмездна помощ са
оперативните спецификации, одобреното
Предложение за операция с всички анек
си, Многогодишната работна програма,
Годишният план за работа за първата
година и евентуално Допълнително спо
разумение, което обхваща задълженията,
възникнали в резултат на оценката на
Предложението за операция от Комитета
за наблюдение. Годишните планове за
работа за следващите години ще бъдат
внесени като изменения на Договора за
безвъзмездна помощ.
В допълнение към определените по-горе
термини са приложими и други определения,
посочени в член 2 от Общия регламент.
РАЗДЕЛ 3: СПЕЦИФИЧЕН КОНТЕКСТ,
ЦЕЛ И ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА МЕХА
НИЗМА ЗА ОТГОВОРНОСТ
3.1 – Покриване на недопустими разхо
ди – случаи на отговорност
Управляващият орган на ЕСПОН сключва
с ЕГТС Договор за безвъзмездна помощ, който
съдържа член „Отговорност и Споразумение
за възстановяване на средства“, във връзка с
недопустимите разходи по смисъла на пра
вилата на ЕФРР.
При изпълнението на Договора за безвъз
мездна помощ могат да възникнат разходи,
които не са допустими за финансиране от
ЕФРР. Тъй като ЕГТС ЕСПОН не разполага
с какъвто и да е собствен капитал, с който
може да покрие такива недопустими разходи,
се използва Механизмът за отговорност.
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Недопустими разходи могат да бъдат устано
вени в различни моменти на изпълнението на
Единствената операция и от различни субекти:
· Преди деклариране пред Европейската
комисия (от самия Единствен бенефици
ер, като част от вътрешните процедури,
от Финансовия контрольор, извършващ
първо ниво на контрол в момента на
сертифициране на докладите за напре
дъка, от Сертифициращия орган или
от Управляващия орган, като част от
извършваните от тях проверки на място).
· След декларирането пред Европейската
комисия (от Сертифициращия орган
или от Управляващия орган, като част
от извършваните от тях проверки на
място, от Одитния орган, при одитите,
извършвани от Европейската комисия
или Европейската сметна палата).
Механизмът за отговорност е изграден
върху разбирането, че в случай на недопус
тими разходи само делът на недопустимите
разходи от ЕФРР трябва да бъде възстановен
на ЕГТС. Делът на националното съфинан
сиране не подлеж и на възстановяване и
следователно не се покрива от Механизма за
отговорност. Всички недопустими разходи,
възникващи при Единствения бенефициер,
в контекста на изпълнението на Договора
за безвъзмездна помощ, независимо от това
кога са установени, трябва да бъдат покрити
от Механизма за отговорност, както е опре
делено в раздели 1.2 и 5.2. Всяко искане за
възстановяване от Механизма за отговорност
се нарича по-долу „Случай на отговорност“.
3.2 – Отговорности по Програма за сът
рудничество ЕСПОН 2020, свързани с ЕГТС
ЕСПОН
Раздел 5.4 на Програма за сътрудничество
ЕСПОН 2020 и член 23 от „Споразумението
между Управляващия орган и държавитечленки и партниращите държави относно
сис т емата за изп ъ л нен ие, набл юден ие и
конт рол на Прог рама за сът рудничество
ЕСПОН 2020“ идентифицират ситуациите, в
които отговорност по отношение на възможно
възстановяване на недопустими разходи може
да се свърже с разходи, извършени от ЕГТС
ЕСПОН по Договора за безвъзмездна помощ:
· Пряко – чрез възможно възникване на
недопустими разходи или нередности
с финансово изражение, финансирани
от ЕФРР от Единствения бенефициер,
за които финансовата отговорност се
поема от ЕГТС ЕСПОН.
· Косвено – чрез възможни корекции със
ставка на ниво програма, за които от
говорност във връзка с частта, свързана
с Договора за безвъзмездна помощ, се
поема от ЕГТС ЕСПОН.
3.3 – Отговорност на членовете на ЕСПОН
ЕГТС
Отговорностите, посочени в раздел 3.2, се
привеждат в действие по отношение на чле
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новете на ЕГТС ЕСПОН по силата на член
12, параграф 2 от Регламента за ЕГТС, който
постановява, че „... доколкото активите на
ЕГТС са недостатъчни да посрещнат разноските по поетите отговорности, членовете є
носят отговорност за задълженията є, независимо от какъв произход са те, като делът на
всеки от членовете се определя пропорционално
на неговия финансов принос“. Това означава,
че ако ЕГТС ЕСПОН като правен субект не
е в състояние да покрие законовите си за
дължения, членовете на ЕГТС ЕСПОН, чрез
неограничената си отговорност, отговарят
солидарно, за да се гарантира функциони
рането на ЕГТС.
3.4 – Цел на механизма за отговорност
Механизмът за отговорност предлага на
ЕГТС ЕСПОН, която изпълнява Единстве
ната операция от името и в полза на всички
държави-членки и държави-партньори по
Програма за сътрудничество ЕСПОН 2020,
необходимата насрещна страна за споделяне
на потенциалното финансово бреме на чле
новете на ЕГТС ЕСПОН, което произтича от
тяхната неограничена отговорност във връзка
с отпуснатото по Договора за безвъзмездна
помощ финансиране от ЕФРР.
Механизмът за отговорност има за цел да
подпомага основното функциониране на ЕГТС
ЕСПОН и да осигурява на Единствения бене
фициер необходимите финансови средства за
покриване на всички потенциално възникващи
недопустими разходи чрез споделен подход
между всички участващи държави-членки и
държави-партньори.
3.5 – Основни елементи на Механизма за
отговорност
Основните елемен т и, регламен т и ращи
функционирането на Механизма за отговор
ност, са, както следва:
 Разпоредба за предотвратяване на риска
от потенциално недопустими разходи по
линия на ЕФРР в хода на изпълнението
на Единствената операция по Договора
за безвъзмездна помощ, както е описано
в раздел 4.
 Бюд жет на разпоредба о т носно съв
местно и ограничено финансиране на
Механизма за отговорност от държави
те-членки и държавите-партньори по
Програма за сътрудничество ЕСПОН
2020 до максимум 2 % от частта от ЕФРР
на Договора за безвъзмездна помощ,
подписан от ЕГТС ЕСПОН, допълнена
от едностранно покриване на необходи
мото финансиране, надхвърлящо 2 %, от
Велико Херцогство Люксембург, както
е описано в раздел 5.
 Стройна организация на администри
рането на Механизма за отговорност
и съвместния му контрол от държави
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те-членки и държавите-партньори по
Програма за сътрудничество ЕСПОН
2020, както е описано в раздел 6.
РАЗДЕЛ 4: СПЕЦИФИЧНИ ЗАКОНОВИ
И ОПЕРАТИВНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ЕГТС
ЕСПОН
4.1 – Оперативни разпоредби за предотвра
тяване на риска с цел свеждане на случаите
на отговорност до минимум
Специфични законови и оперативни раз
поредби за п розрач но фу н к ц ион и ра не и
възможно най-добър контрол и наблюдение
са предвидени по отношение на функциони
рането на ЕГТС ЕСПОН. Те предотвратяват
възникването на недопустими разходи в хода
на изпълнението на Единствената операция
по Договора за безвъзмездна помощ и по този
начин, предпазват от появата на Случаи на
отговорност. Вътрешната организация и еже
дневното функциониране на ЕГТС ЕСПОН
трябва да съблюдават следните принципи:
· Прозрачно и отчетно изпълнение, и
добро финансово управление,
· Достатъчни предварителни проверки
преди поемане на задължение за пла
щане на всякакви разходи,
· Подходящи поетапни процедури в случай
на несъгласие относно третирането на
разходите.
Следните разпоредби се прилагат във връзка
с изпълнението на Единствената операция от
ЕГТС ЕСПОН и са посочени като условия в
Договора за безвъзмездна помощ с цел да се
гарантира изпълнението на горепосочените
принципи:
· Единствено персонал с опит и обучение
в областта на минимизиране и нама
ляване на рисковете (например юрист,
специализирал в областта на бюджетите
и обществените поръчки) следва да бъде
назначаван за изпълнение на съответни
те функции в рамките на ЕГТС ЕСПОН.
· ЕГТС ЕСПОН следва да разполага с
ясно дефинирани процедури за пред
варителна оценка на законността на
ангажиментите и тези процедури следва
да включват председателя на Асамблеята
на ЕГТС ЕСПОН за по-големи суми
и/или специални поръчки, като напри
мер стартиране на обществени поръчки,
подписване на договори.
· Принципът на „четирите очи“ следва
да се използва при всички процеси,
свързани с поемането на задължения и
плащането на разходи. Това на практика
означава, че едно отговорно лице от
ЕГТС ЕСПОН отправя искане за пое
мането на задължение за разход, докато
друго лице контролира това искане за
поемане на задължение за разход. В слу
чай на трайно несъгласие между лицата,
отговарящи за поемането на задължение
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и контролирането на разходите първо
се намесва Директорът на ЕГТС. В
случай че Директорът установи трайно
несъгласие между позициите, следва да
се извърши докладване до Председате
ля на Асамблеята на ЕГТС ЕСПОН за
разрешаване на разногласията.
· Създадените процедури за добро вътреш
но финансово управление следва да се
документират и да се извършват редовни
проверки за оценяване на прилагането
на тези процедури.
· В сл у чай че периоди чно възник ват
недопустими разходи, следва да се про
веде задълбочена вътрешна оценка, за
да се оцени спазването на вътрешните
процедури и ако е необходимо, да се
приспособят тези процедури.
4.2 – Разпоредби във връзка с „Консулта
тивен комитет“ на ЕГТС
Член 15 от Конвенцията и Устава на ЕГТС
ЕСПОН предвижда създаването на „Консул
тативен комитет“ по искане на държавите,
участващи в Механизма за отговорност. В слу
чай на възникване на Случаи на отговорност
с определена честота или размер (вижте също
така раздел 6.4 по-долу) държавите, участващи
в Механизма за отговорност, могат да поискат
да се създаде Консултативен комитет с цел да
се създаде прозрачност и да се предоставят
консултации относно административното и
финансовото управление на ЕГТС ЕСПОН, по
отношение на задълженията и плащанията на
разходи, изпълнението на договори и съответ
ните задължения, свързани с изпълнението на
Договора за безвъзмездна помощ по ЕСПОН.
След като Консултативният комитет бъде
създаден, мисията му е да подпомага нама
ляването на Случаите на отговорност под
предварително определена целева стойност,
както е определено в раздел 6.4. Въз основа
на предварителна оценка на ситуацията Кон
султативният комитет разработва подробна
стратегия и график за мисията си. Директорът
и Председателят на Асамблеята уведомяват
Консултативния комитет за всички съответни
дейности на ЕГТС ЕСПОН. Консултативният
комитет трябва да формулира препоръки до
Асамблеята във връзка с всички въпроси,
свързани с ЕГТС ЕСПОН, когато смята, че
те са необходими и полезни за администра
тивната и финансовата стабилност на ЕГТС
ЕСПОН. Мисията на Консултативния комитет
приключва в момента, в който предварително
определените целеви стойности бъдат отново
постигнати.
РАЗДЕЛ 5: ОБЩ БЮДЖЕТ И ПРИНОС
НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ И ДЪРЖАВИ
ТЕ-ПАРТНЬОРИ
5.1 – Съвместно и ограничено финансиране
на механизма за отговорност
За да се снабди Механизмът за отговорност
с необходимия финансов капацитет, който да
му позволи да покрива по-малки по размер
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недопустими разходи, участващите в Програ
ма за сътрудничество ЕСПОН 2020 държави
съвместно мобилизират финансови средства
в размер максимум 2 % от финансирането
от ЕФРР по Приоритет 1 на Програма за
сътрудничество ЕСПОН 2020, предвидено в
Договора за безвъзмездна помощ на ЕГТС
ЕСПОН. Прагът от 2 % се натрупва в рамките
на целия период на изпълнение на Договора за
безвъзмездна помощ и представлява горната
граница на всички ангажименти на държа
вите-членки, участващи във финансирането
на Механизма за отговорност.
Когато Случаите на отговорност надхвърлят
2 %, Великото Херцогство Люксембург трябва
да покрие всички суми над посочения праг,
натрупани към края на периода на изпълнение.
5.2 – Обосновка на прага от 2 % – опре
деляне на бюджета
Прагът от 2 % за осигуряване на бюджетни
средства за Механизма за отговорност се оп
ределя въз основа на преценката на Сметната
палата и Европейската комисия за ограничена
грешка. В контекста на Одитите, единствено
констатации над 2 % се класифицират като
сериозни грешки.1
Като се има предвид, че общият принос
на ЕФРР за Програма за сътрудничество
ЕСПОН 2020 е 41,3 милиона евро, финанси
рането от ЕФРР, отпуснато по Приоритет 1
за финансиране на Единствената операция,
която следва да се изпълни от ЕГТС ЕСПОН
в качеството є на Единствен бенефициер,
възлиза на максимум 94 % от тази сума, или
38,8 милиона евро. Механизмът за отговорност
трябва да разполага с 2 % от общия принос
на ЕФРР по Приоритет 1, който представлява
максималната възможна сума от Договора за
безвъзмездна помощ по отношение на финан
сирането по ЕФРР.
Механизмът за отговорност е изграден върху
разбирането, че в случай на недопустими раз
ходи само свързаното с ЕФРР съфинансиране
трябва да бъде възстановено. Националното
съфинансиране не е обект на такова искане
1
Широко разпространен факт е, че би било нереалистично да се приеме, че в практиката няма да
възникват грешки, и следователно е приемливо да има
определена степен на толерантност по отношение
на подходящо ниво на точност. По отношение на
одитните техники това се нарича „ниво на същественост“ и се определя като 2 % от одитираните
суми. В годишните си доклади Сметната палата
класифицира грешките в зависимост от това „Дали
е възможно да се измери каква част от платената
от Комисията сума е засегната от грешката, т.е.
дали грешките са количествено измерими, или не.
Когато количествено измерима грешка надхвърля
2 % от одитираната сума, тя се класифицира като
сериозна, докато когато тя е по-ниска от 2 %, се
класифицира като ограничена (…). Източник: РАБО
ТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА КО
МИСИЯТА „Анализ на грешките в политиката на
сближаване през периода 2006 – 2009 г.“, Документ
на Комисията SEC (2011) 1179 окончателен, стр. 7.
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и следователно не трябва да бъде обхванато
от Механизма за отговорност.
5.3 – Принос на държавите-членки към
Механизма за отговорност
Държавите-членки и партниращите дър
жави, участващи в Програма за сътрудни
чество ЕСПОН 2020, подпомагат финансово
Механизма за отговорност с обща сума, която
следва да бъде преведена на шест годишни
вноски през периода 2015 – 2020 г. Сумата,
която следва да се плати за Механизма за от
говорност, се изчислява въз основа на същия
способ, който се използва за изчисляване на
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приноса на отделните държави към Програма
за сътрудничество ЕСПОН 2020.
Държавите-членки превеждат годишните
си вноски за Механизма за отговорност на
Управляващия орган на Програма за сътруд
ничество ЕСПОН 2020 заедно с годишните
си национални вноски към Програма за сът
рудничество ЕСПОН 2020. Както е описано
в раздел 6.1, годишните вноски, събирани за
Механизма за отговорност, ще се натрупват
като Фонд по специален бюджетен ред, от
делно от годишните национални вноски по
Програмата за сътрудничество ЕСПОН 2020.

Таблица 1: Общ принос и годишни вноски по държави-членки
Национален дял от
съфинансирането
Държава-членка

Република Австрия
Кралство Белгия
Република Кипър
Република Хърватска
Чешка република
Кралство Дания
Република Естония
Република Финландия
Френска република
Федерална република
Германия
Република Гърция
Унгария
Ирландия
Италианска република
Република Латвия
Република Литва
Великото Херцогство
Люксембург
Малта
Кралство Нидерландия
Република Полша
Португалска република
Словашка република
Република Словения
Кралство Испания
Кралство Швеция
Обединено кралство
Великобритания и
Северна Ирландия
Румъния
Република България
Общо в евро

(закръглен до 3 знака
след десетичната
запетая)
3,613 %
3,822 %
2,112 %
2,764 %
2,994 %
3,549 %
2,112 %
3,436 %
7,016 %
7,640 %

Програма ЕСПОН 2020
Вноски към Механизма за отговорност
Обща вноска
за програмата

Средногодишна вноска
(за 6 години)
2015 – 2020 г.

в евро
(закръглено –
до цяло число)
28 106 €
29 732 €
16 429 €
21 501 €
23 290 €
27 608 €
16 429 €
26 729 €
54 578 €
59 432 €

в евро
(закръглено до 2 знака
след десетичната запетая)
4 684,33 €
4 955,33 €
2 738,17 €
3 583,50 €
3 881,67 €
4 601,33 €
2 738,17 €
4 454,83 €
9 096,33 €
9 905,33 €

3,468
2,582
3,404
6,035
2,112
2,112
3,260

%
%
%
%
%
%
%

26
20
26
46
16
16
25

978
085
480
947
429
429
360

€
€
€
€
€
€
€

4
3
4
7
2
2
4

496,33
347,50
413,33
824,50
738,17
738,17
226,67

€
€
€
€
€
€
€

2,112
4,207
3,349
3,420
2,112
2,582
5,092
3,677
5,652

%
%
%
%
%
%
%
%
%

16
32
26
26
16
20
39
28
43

429
726
052
604
429
085
611
604
967

€
€
€
€
€
€
€
€
€

2
5
4
4
2
3
6
4
7

738,17
454,33
342,00
434,00
738,17
347,50
601,83
767,33
327,83

€
€
€
€
€
€
€
€
€

2,967 %
2,797 %
100,00 %

23 080 €
21 758 €
777 887 €

3 846,67 €
3 626,33 €
129 647,82 €
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5.4 – Покриване на случаи на отговорност,
надхвърлящи прага от 2 %, от Люксембург
В края на програмния период и Договора за
безвъзмездна помощ след приключването на
всички възможни контролни дейности и одити
Великото Херцогство Люксембург трябва да
мобилизира цялото финансиране, необходимо
за покриването на случаи на отговорност за
недопустими разходи, надхвърлящи 2 % от
бюджета на Механизма за отговорност. Този
ангажимент е свързан с отговорностите на
Великото Херцогство Люксембург, като дър
жавата на седалище на ЕГТС ЕСПОН.
5.5 – Закриване на Механизма за отговор
ност: обратно превеждане на оставащия бюджет
В края на програмния период и след като
Единствената операция, обхваната от Дого
вора за безвъзмездна помощ, е приключила и
е преминала успешно през всички възможни
проверки, контролни дейности и одити и е
бил издаден доклад за приключване съгласно
раздел 6.5, цялото неизползвано финансиране
от Механизма за отговорност ще се преве
де обратно на държавите-членки от ЕС и
държавите-партньори, пропорционално на
съответния им предишен принос.
5.6 – Такси и лихви
Не се начисляват такси за администриране,
управление и използване на Механизма за
отговорност, както и за поддръжка на Фон
да. Механизмът за отговорност също така не
начислява лихви.
5.7 – Роля на държавите-партньори в Ме
ханизма за отговорност
Финансирането, предоставено от партнира
щите държави, като принос към Програма за
сътрудничество ЕСПОН 2020, не се използва
за съфинансиране на средствата от ЕФРР.
Следователно недопустимите разходи по сми
съла на Регламента за ЕФРР не трябва да се
изискват за възстановяване и се третират по
същия начин като националното съфинан
сиране, част от Договора за безвъзмездна
помощ от страните-членки, както е посочено
в раздели 3.1 и 5.3.
РАЗДЕЛ 6: РОЛИ И ОТГОВОРНОСТИ
ВЪВ ВРЪЗКА С ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА
МЕХАНИЗМА ЗА ОТГОВОРНОСТ
6.1 – Стройно администриране и съвмес
тен контрол
С цел осигуряване на стройна организация на
Механизма за отговорност и съвместен контрол
от държавите-членки и партниращите държави
организационната структура на Механизма за
отговорност тясно „отразява“ някои от мерки
те, създадени за Програма за сътрудничество
ЕСПОН 2020 и за ЕГТС ЕСПОН.
6.2 – Органи, отговарящи за Механизма
за отговорност
„Управителният комитет на Механизма за
отговорност“ отговаря за надзора над Механиз
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ма за отговорност. Управителният комитет на
Механизма за отговорност се състои от чле
нове на Комитета за наблюдение на ЕСПОН.
Управителният комитет на Механизма за
отговорност действа независимо от ролята
и функциите на Комитета за наблюдение на
ЕСПОН. Ролята на Управителния комитет
на Механизма за отговорност е да наблюдава
условията на всеки случай на възстановяване
на средства на ЕГТС ЕСПОН.
Управителният комитет на Механизма за
отговорност заседава най-малко веднъж на
календарна година успоредно с Комитета
за наблюдение на ЕСПОН. За вземане на
решения се изисква присъствен кворум на
две трети от членовете. Комитетът работи
също така посредством писмени процедури
и мълчаливо съгласие. Комитетът се стреми
да взема решения с консенсус. В случай че не
може да бъде постигнат консенсус на заседание
или посредством писмена процедура в срок
от четири седмици, се прилага мнозинство
от две трети.
Органът, който административно отговаря
за Механизма за отговорност, е Управлява
щият орган на Програма за сътрудничество
ЕСПОН 2020 (т.е. Министерството на ус
тойчивото развитие и инфраструктурата на
Великото Херцогство Люксембу рг, отдел
„Пространствено планиране и развитие“, ди
рекция „Европейски въпроси“). Управляващи
ят орган отговаря за ежедневното управление
на Механизма за отговорност в съответствие
с раздел 6.3.
Институцията, в която физически се на
мира свързаният с Механизма за отговорност
Фонд, е Държавният трезор на Люксембург
(Trésorerie de l’Etat du Luxembourg). Трезорът
получава вноските и извършва плащания въз
основа на искания, получени по описаната в
раздел 6.3 процедура.
6.3 – Функциониране на Механизма за
отговорност
Като част от Договора за безвъзмездна по
мощ по Програма за сътрудничество ЕСПОН
2020 Управляващият орган на Програма за
сътрудничество ЕСПОН 2020 включва член
„Отговорност и Споразумение за възстановя
ване на средства“ с ЕГТС ЕСПОН, в който
са определени условията за Случаи на отго
ворност и процедурите за възстановяване на
средства, така както са дефинирани в раздел 4.
В случай на възникване на недопустими
разходи по смисъла на раздел 3.1 искане за
възстановяване от Механизма за отговорност
се изпраща от ЕГТС ЕСПОН до Управлява
щия орган.
Управляващият орган на Програма за съ
трудничество ЕСПОН 2020 трябва да провери
верността на искането и да уведоми Управи
телния комитет на Механизма за отговорност
в срок от четири седмици.
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Възражение може да бъде декларирано
единствено, ако могат да бъдат потвърдени
сериозни съмнения във верността на искането.
След като получи потвърждение от Управи
телния комитет на Механизма за отговорност,
Управляващият орган препраща искането
до институцията, в която се намира Фондът
(Държавният трезор), който активира плаща
нето за възстановяване на разходи към ЕГТС
ЕСПОН в срок от четири седмици.
Искания се отправят най-много два пъти
годишно. Едно искане може да включва ня
колко Случая на отговорност.
6.4 – Действия, предприемани за нама
ляване на процента на недопустими разходи
Ако в който и да е момент поисканите и
възстановени натрупани недопустими разходи
надвишат предварително зададената цел от 1 %
от натрупания общ размер на финансирането
от ЕФРР, платено за възстановяване на разхо
дите за дейности, изпълнявани по Договора за
безвъзмездна помощ, Управителният комитет
на Механизма за отговорност може да реши
да изиска създаването на „Консултативен
комитет“ на ЕГТС ЕСПОН в съответствие с
член 15 и член 19, параграф 2 от Устава на
ЕГТС ЕСПОН.
В съответствие с разпоредбите, описани в
раздел 4.2, основната цел на временната мисия
на Консултативния комитет е да се подпомогне
намаляването на възстановяването на недо
пустими разходи под прага на предварително
зададената цел от 1 % от общия размер на
финансирането от ЕФРР.
6.5 – Текуща и окончателна отчетност на
Механизма за отговорност
През целия програмен период и всяка годи
на до 31 март Управляващият орган, в изпъл
нение на функцията си на административно
отговорен орган, представя годишен доклад
до Управителния комитет на Механизма за
отчетност, в който са изброени всички случаи
на възстановявания, покрити от Механизма
за отговорност, включително описание на
натрупаното ниво на използване на Механиз
ма за отговорност. Управителният комитет
на Механизма за отговорност може да оцени
доклада и въз основа на оценката може да
формулира препоръки до ЕГТС.
След п рик л юч ва нет о и п роверката, и
финансовия контрол на всички дейности на
ЕГТС ЕСПОН в качеството є на Единствен
бенефициент Управляващият орган изготвя
окончателен доклад за приключване във връзка
с Механизма за отговорност, който обхваща
целия програмен период. Окончателният до
клад трябва да посочва неизползваната сума
от Механизма за отговорност, която трябва
да се преведе обратно на вносителите в съ
ответствие с раздел 5.5.
3664
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЕНЕРГЕТИКАТА
НАРЕДБА № Е-РД-04-3
от 4 май 2016 г.

за допустимите мерки за осъществяване на
енергийни спестявания в крайното потребле
ние, начините на доказване на постигнатите
енергийни спестявания, изискванията към
методиките за тяхното оценяване и начините
за потвърждаването им
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. допустимите мерки за осъществяване на
енергийни спестявания в крайното потребле
ние на енергия;
2. начините за доказване на постигнатите
енергийните спестявания;
3. изискванията към методиките за оценя
ване на енергийните спестявания;
4. начините за потвърждаване на постиг
натите енергийните спестявания, условията,
редът и формата за издаване, прехвърляне
и отмяна на удостоверения за енергийни
спестявания.
Г л а в а

в т о р а

ДОПУСТИМИ МЕРКИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯ
ВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ В
КРАЙНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ
Чл. 2. (1) Допустимите мерки за осъществя
ване на енергийни спестявания при крайното
потребление на енергия са мерки за пови
шаване на енергийната ефективност, които
водят до проверимо, измеримо или оценимо
повишаване на енергийната ефективност при
крайните клиенти на енергия.
(2) Допустимите мерки за осъществяване
(реа лизиране) на енергийни спестявани я
трябва да водят до:
1. спестяване на енергия в крайното по
требление на енергия;
2. спестяване на енергия, включително
горива;
3. намаляване емисиите на парникови
газове;
4. подобряване или запазване на качеството
на околната среда;
5. подобряване или запазване на санитар
но-хигиенните норми.
Чл. 3. (1) Допустимите мерки за реализира
не на енергийни спестявания и сроковете им
на действие са посочени в списъка съгласно
приложение № 1.
(2) При определянето на сроковете на дейст
вие за мерки, които не са посочени в списъка
по ал. 1, се вземат предвид препоръчаните
срокове на действие на групи допустими мер
ки по сектори, посочени в приложение № 2.
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Г л а в а

т р е т а

НАЧИНИ НА ДОК АЗВАНЕ НА ПОСТИГ
НАТИТЕ ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ
Чл. 4. (1) Доказването на постигнатите
енергийни спестявания се осъществява не
по-рано от една година след изпълнението на
мярка/мерки за енергийни спестявания при
крайните клиенти чрез:
1. обследване за енергийна ефективност на
сгради, предприятия, промишлени системи
или системи за външно изкуствено осветление,
проверка на отоплителни инсталации с водо
грейни котли и климатични инсталации, или
2. прилагане на методики, разработени
при условията и по реда на глава четвърта.
(2) Доказването на постигнатите енергий
ни спестявания се осъществява от лицата,
вписани в регистъра по чл. 44, ал. 1 и/или
по чл. 60, ал. 1 ЗЕЕ.
Чл. 5. Проверката на прилагането на начи
ните за доказване на постигнатите енергийни
спестявания по чл. 4, ал. 1 се извършва от
Агенцията за устойчиво енергийно развитие
(агенцията).
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ИЗИСК ВА НИ Я КЪМ МЕТОДИК ИТЕ ЗА
ОЦЕНЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ СПЕС
ТЯВАНИЯ
Раздел I
Общи изисквания
Чл. 6. Оценяването на спестените количе
ства енергия и парникови газове в резултат на
изпълнението на допустими мерки за реали
зиране на енергийни спестявания се извършва
чрез методики за оценяване на енергийните
спестявания.
Чл. 7. (1) Методиките за оценяване на
енергийните спестявания трябва да осигуря
ват определянето на следните показатели на
оценяваната мярка:
1. количество спестена енергия при крайни
те енергийни потребители по видове енергии
спрямо нивото (реално или нормализирано)
на енергийно потребление;
2. количество спестени първични енергийни
ресурси по видове енергийни ресурси;
3. количество спестени емисии въглероден
диоксид по видове спестена енергия.
(2) Показателите по ал. 1, т. 2 се определят
чрез показателите по ал. 1, т. 1, като се вземат
предвид референтни стойности на коефициен
та, отчитащ загубите за добив/производство
и пренос на енергия, включително горива,
посочени в приложение № 3.
(3) Показателите по ал. 1, т. 3 се опреде
лят чрез показателите по ал. 1, т. 1, като се
вземат под внимание референтни стойности
на коефициента на екологичен еквивалент на
съответния вид енергия/гориво, посочени в
приложение № 4.
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(4) Показателите по ал. 1 се определят и
разпределят за целия срок на действие на
мярката, като се посочват и отклоненията
от действителните им стойности в проценти.
Раздел II
Съдържание на методиките за оценяване на
енергийните спестявания
Чл. 8. Методиките за оценяване на енер
гийните спестявания се изготвят по образец
съгласно приложение № 5 и включват ин
формация за:
1. оценяваната мярка:
а) наименование и вид;
б) полезен и технически живот;
в) технологични и организационни условия,
при които се изпълнява;
2. извършваните измервания, включително:
а) точките и периодите на измерване,
видовете измервателни уреди, протоколи от
измерванията;
б) методите на измерване, използваните
техники и допълнителното оборудване;
в) измервателните процедури, осигуряващи
необходимата точност на измерванията;
г) формите за отчитане и документиране
на резултатите;
3. експертните изчисления и оценки, вклю
чително:
а) необходими условия и допускания;
б) характеристики на обекта;
в) климатичните и други външни и въ
трешни фактори;
4. използваните стандартно-справочни
данни, коефициенти на превръщане и др.
Чл. 9. (1) Резултатите от прилагането на
методиките за оценяване на енергийните
спестявания се отразяват в протокол, изготвен
от лице, вписано в регистъра по чл. 44, ал. 1
или регистъра по чл. 60, ал. 1 ЗЕЕ.
(2) Протоколът се изготвя по образец, утвър
ден от изпълнителния директор на агенцията
и публикуван на интернет страницата є.
Раздел III
Разработване на методики за оценяване на
енергийните спестявания
Чл. 10. (1) Методики за оценяване на енер
гийните спестявания се разработват за мерки,
които отговарят на изискванията на чл. 2.
(2) За оценяване на енергийни спестявания
от прилагането на една мярка се разработва
една методика.
(3) При разработването на методика за
оценяване на енергийни спестявания за мярка,
която е включена в списъка съгласно при
ложение № 1, се взема предвид посоченият
в списъка срок на действие на съответната
мярка.
(4) При разработването на методика за
оценяване на енергийни спестявания за мяр
ка, която не е включена в списъка съгласно
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приложение № 1, се използва посочената
в приложение № 2 стойност на срока на
действие за групата мерки, в която попада
оценяваната мярка.
(5) При разработването на методики за
оценяване на енергийните спестявания се
спазват следните принципи:
1. принцип на универсалност, който позво
лява изграждането на единна база за сравне
ние на очакваното спестяване на енергия от
различни мерки за енергийни спестявания;
2. принцип на съвместимост, който позволя
ва разработената методика да бъде приложима
по отношение на всички еднотипни обекти;
3. принцип на функционалност, който поз
волява разработената методика да обхваща
необходимата информация за проверимо, из
меримо или оценимо доказване на резултата
за енергийно спестяване.
Чл. 11. Методиките за оценяване на енер
гийните спестявания, препоръчани в актове
на Европейск и я съюз, се разработват от
агенцията.
Чл. 12. (1) Предложения за методики за
оценяване на енергийните спестявания от
прилагането на мерки, за които липсват ме
тодики по чл. 11, се представят в агенцията.
(2) В срок до 15 дни от датата на пред
ставянето на предложението за методика из
пълнителният директор на агенцията възлага
разглеждането му на експертна работна група.
(3) Експертната работна група в срок до
два месеца от възлагането представя на из
пълнителния директор на агенцията експертно
становище по предложението за методика и
при необходимост – предложение за измене
ния и/или допълнения в нея.
(4) Когато в срока по ал. 3 съответната
експертна работна група не даде експертно
становище по предложението за методика,
решение относно удължаване на срока или
по-нататъшното є разглеждане и разработва
не от агенцията се взема от изпълнителния
директор на агенцията.
Чл. 13. (1) Експертни работни групи се
създават със заповеди на изпълнителни я
директор на агенцията, които се публикуват
на интернет страницата на агенцията и се
обявяват в сградата на агенцията по подхо
дящ начин.
(2) Експертни работни групи се създават
минимум в следните области:
1. електрическа енергия;
2. топлинна енергия;
3. горива за крайно потребление.
(3) В работните групи могат да участват
експерти в съответната област, представи
тели на:
1. юридически лица, вписани в регистрите
по чл. 44, ал. 1 и чл. 60, ал. 1 ЗЕЕ;
2. търговци с енергия и/или горива и техни
организации;
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3. научни организации и висши училища.
(4) Всяко лице по ал. 3 може да участва с
не повече от един представител.
(5) Участието на представители по ал. 3
в работата на експертните работни групи е
доброволно. Агенцията не дължи възнаграж
дения за такова участие.
Чл. 14. (1) Експертните работни групи
осъществяват своята дейност в съответствие
с вътрешни правила, утвърдени от изпълни
телния директор на агенцията.
(2) С вътрешните правила се у реж дат
организацията и дейност та, вк лючително
условията и редът за избор на председател
на експертната работната група, процедурата
за разглеждане на предложения за методики
и документирането на работата на експерт
ните работни групи. Процедурата следва да
позволява отчитането на всички становища и
предоставянето на възможност за сближаване
на различните гледни точки за постигане на
съгласие относно предложението за методика.
(3) Членовете на експертна работна група
избират помежду си председател.
Чл. 15. (1) Изпълнителният директор на
агенцията извършва проверка на предложе
нието за методика за съответствие с изис
кванията на действащите нормативни актове
и в срок до 14 дни представя на министъра
на енергетиката за утвърждаване проект на
методика.
(2) Утвърдените от министъра на енерге
тиката методики се публикуват от агенцията
на интернет страницата є.
Г л а в а

п е т а

ИЗДАВАНЕ, ПРЕХВЪРЛЯНЕ И ОТМЯНА
НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНИ
СПЕСТЯВАНИЯ
Раздел I
Условия, ред и форма за издаване на удосто
веренията за енергийни спестявания
Чл. 16. (1) Потвърждаването на количест
вените и качествените характеристики, вклю
чително размера, вида и годишното разпреде
ление на постигнати енергийни спестявания,
се извършва чрез издаване на удостоверения
за енергийни спестявания.
(2) Удостоверенията за енергийни спес
тявания служат за доказване приноса на
притежателя им в изпълнението на мерки за
енергийни спестявания.
(3) Задължените лица по чл. 14, ал. 4 ЗЕЕ
могат да използват удостоверенията за енер
гийни спестявания за отчитане изпълнението
на индивидуалните им цели за енергийни
спестявания.
Чл. 17. (1) Удостоверение за енергийни
спестявания се издава за всяка изпълнена
мярка при краен клиент.
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(2) Оценяваната мярка по ал. 1 трябва да
е изпълнена след 31.12.2008 г.
(3) Енергийните спестявания се разпреде
лят равномерно за целия срок на действие на
оценяваната мярка.
Чл. 18. (1) Удостоверение за енергийни
спестявания се издава на лице, реализирало
мярка за енергийни спестявания при краен
клиент.
(2) При реализацията на мярка за енер
гийни спестявания от повече от едно лице
разпределението на постигнатите енергийни
спестявания в издаваните удостоверения се
извършва съгласно писмено споразумение
между тях.
(3) Удостоверение за енергийни спестявания
може да се прехвърли на задължено лице по
чл. 14, ал. 4 ЗЕЕ.
Чл. 19. (1) За издаване на удостоверение за
енергийни спестявания лицето, реализирало
мярка за енергийни спестявания при краен
клиент, подава в агенцията заявление по об
разец, утвърден от изпълнителния директор
и публикуван на интернет страницата є.
(2) Удостоверенията за енергийни спестя
вания се издават от изпълнителния директор
на агенцията по образец съгласно прило
жение № 6.
(3) Удостоверенията за енергийни спестя
вания се издават въз основа на:
1. заявление;
2. доклад от обследване/проверка, когато
се използва начинът на доказване по чл. 4,
ал. 1, т. 1, или протокол по чл. 9, когато се
използва начинът на доказване по чл. 4, ал. 1,
т. 2 – на електронен носител;
3. документ за платена такса.
Чл. 20. Констатирани нередовности при
подаване на заявлението се отстраняват в
7-дневен срок от уведомяването. В случай че
не бъдат отстранени нередовностите, заявле
нието се оставя без разглеждане и админи
стративното производство се прекратява, за
което заявителят се уведомява писмено.
Чл. 21. (1) Издаването на удостоверение за
енергийни спестявания се отказва мотивирано,
когато докладът от обследване/проверка (при
използване на начина на доказване по чл. 4,
ал. 1, т. 1), съответно протоколът по чл. 9
(при използване на начина на доказване по
чл. 4, ал. 1, т. 2), не отговаря на нормативните
изисквания.
(2) Удостоверението за енергийни спес
тявания или мотивираният писмен отказ
се издават в 14-дневен срок от подаване на
заявлението или от отстраняване на нере
довностите по реда на А дминистративно
процесуалния кодекс.
(3) Отказът за издаване на удостоверение
подлежи на обжалване по реда на Админи
стративнопроцесуалния кодекс.
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Раздел II
Прехвърляне и отмяна на удостоверенията
за енергийни спестявания
Чл. 22. (1) Удостоверенията за енергийни
спестявания могат да се прехвърлят от:
1. задължено към друго задължено лице по
чл. 14, ал. 4 ЗЕЕ, когато първото задължено
лице е в преизпълнение на определената му
индивидуална цел за енергийни спестявания;
2. незадължено лице към задължено лице
по чл. 14, ал. 4 ЗЕЕ.
(2) За прехвърлянето на удостоверение за
енергийни спестявания лицата по ал. 1, т. 1,
съответно по ал. 1, т. 2, подписват протокол,
изготвен по образец съгласно приложение № 7
с нотариална заверка на подписите.
Чл. 23. Прехвърлянето на удостоверения
за енергийни спестявания се регистрира от
изпълнителния директор на агенцията въз
основа на:
1. заявление от задълженото лице, на което
се прехвърля удостоверението;
2. протокол за прехвърляне на удостове
рение за енергийни спестявания;
3. документ за платена такса.
Чл. 24. Удостоверени ята за енергийни
спестявания, които са използвани за доказване
на изпълнението на годишните индивидуал
ни цели за енергийни спестявания или са
прехвърлени, се отменят от изпълнителния
директор на агенцията.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. Тази наредба въвежда изисквания на
Директива 2012/27/ЕС на Европейския парла
мент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. от
носно енергийната ефективност, за изменение
на директиви 2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС и за
отмяна на директиви 2004/8/ЕО и 2006/32/
ЕО (OB, L 315/1 от 14 ноември 2012 г.).
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. (1) В срок до 15 дни след влизането в
сила на наредбата изпълнителният директор на
агенцията публикува на интернет страницата
на агенцията и обявява на подходящо място
в сградата є покани за учредителни срещи
на съответните работни групи по чл. 13. По
каната съдържа дневен ред, дата, час и място
на провеждане на срещата.
(2) Дневният ред на среща по т. 1 включва :
1. запознаване с наредбата и с вътрешните
правила за работа на експертните работни
групи;
2. избор на председател на съответната
експертна работна група.
(3) В срок до 30 дни след влизането в сила
на наредбата изпълнителният директор на
агенцията публикува на интернет страницата
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є вътрешни правила за работа на експертните
работни групи.
(4) Срещата по ал. 1 се провежда в срок
до 45 дни след влизането в сила на наредбата.
(5) Срещата се председателства от из
пълнителния директор на агенцията или от
оправомощено от него лице.
(6) Резултатите от срещата се отразят в
протокол, подписан от присъстващите.
§ 3. (1) При невъзможност да се проведе
среща по § 2, включително поради липса на
участници, или при невъзможност да се по
стигне съгласие относно избора на председа
тел на съответната експертна работна група
изпълнителният директор на агенцията може
да назначи временна експертна работната
група за съответната област по чл. 13, ал. 2.
В този случай за председател и членове на
групата изпълнителният директор определя
служители на агенцията.
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(2) За създаването на експертна работ
на група за съответната област, когато за
нея е била назначена временна експертна
работна група, изпълнителни ят директор
може да публикува нова покана за среща,
не по-рано от 6 месеца след първоначалната
среща. Параграф 2, ал. 1, 2 и 4 – 6 се при
лага съответно.
§ 4. В срок до три месеца след влизането в
сила на наредбата изпълнителният директор
на агенцията издава заповедите за създаването
на експертните работни групи.
§ 5. Наредбата се приема на основание
чл. 18, ал. 2 ЗЕЕ.
§ 6. Изпълнението на наредбата се възлага
на изпълнителния директор на агенцията.
§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Теменужка Петкова
Приложение № 1
към чл. 3, ал. 1

Примерен списък с допустимите мерки за реализиране на енергийни спестявания и сроковете
им на действие
Срок на действие
(години)
Мерки за реализиране на енергийни спестявания

хармонизирани
срокове на
действие

нехармонизирани
срокове на
действие

Сектор „Домакинства“
Технически мерки
1. Изолация: сградна обвивка; фасадна изолация

30

2. Изолация: сградна обвивка: таванска/сутеренна изолация

20

3. Уплътняване на кухини около дограма за повишаване на въз
душната плътност на сградата

5

4. Дограма с добри изолационни качества

30

5. Смяна на резервоар за съхранение на топла вода: инсталиране
на нов с изолация

15

6. Изолация на тръби топла вода: полагане на изолиращ материал
по скрити тръби за топла вода

20

7. Рефлектиращи радиаторни панели: изолиращ материал между
радиатори и стени за рефлектиране към отопляемо помещение

18

8. Котли: с инсталирана мощност до 30 kW

20

9. Котли: с инсталирана мощност над 30 kW

25

10. Управление на отоплението: контрол с таймери, термостати
и термостатични вентили

10

11. Системи за оползотворяване на отпадна топлина

17

12. Вентили за пестене на топла вода: вентили с ограничители
на дебита

15

13. Термопомпи (домакинства): въздух-въздух

10

14. Термопомпи (домакинства): отработен въздух-вода

15

15. Термопомпи: земносвързани

25

16. Ефективни охладители или стаен кондиционер: енергоефек
тивни въздушни кондиционери за дома

10
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Срок на действие
(години)

Мерки за реализиране на енергийни спестявания

хармонизирани
срокове на
действие

17. Нова и/или модернизирана/рехабилитирана инсталация за
централно отопление

20

18. Затопляне на вода от слънце: слънчеви термични колектори
за топла вода

20

19. Ефективни охладителни уреди: хладилници и фризери за бита
от по-висок клас

15

20. Ефективни домакински уреди: съдомиялни, перални и ценро
фугиращи сушилни за бита от по-висок клас

12

21. Електронни уреди с по-висока енергийна ефективност: елек
тронни продукти за бита – TV, DVD, компютри и др.

нехармонизирани
срокове на
действие

3

22. Енергийно ефективни лампи за бита

(6000 h)

23. Енергийно ефективни осветители и стартови системи

15

24. Енергийно ефективна архитектура: проектиране, оптимизиращо
топлинните свойства на строителните материали, ориентиране
на сградата към естествена светлина и топлинни източници,
използване на естествена вентилация и др.

25

25. Интелигентни системи за измерване на електрическа енергия
26. Микроинсталации за бита за комбинирано производство на
енергия с мощност до 50 kW
27. Фотоволтаични системи за производство на електрическа
енергия

15
23

Организационни мерки
28. Хидравлично балансиране на отоплението: оптимално ба
лансиране на битовата отоплителна система между отделните
помещения

10

Поведенчески мерки
29. Спестяване на електрическа енергия: поведение, водещо до
пестене на електрическа енергия – изключване на излишно ос
ветление, изключване на електрически уреди

2

30. Спестяване на топлинна енергия: поведение, водещо до пестене
на топлинна енергия – регулиране на отоплението

2

31. Използване на информацията от интелигентни измерителни
устройства, доставящи на ползвателя достатъчно информация за
оптимизиране на потреблението им

2

Сектор „Услуги“
Технически мерки
32. Дограма с по-високи изолационни качества

30

33. Изолация на сградната обвивка

25

34. Системи за оползотворяване на отпадна топлина

20

35. Енергийно ефективна архитектура: проектиране, оптимизиращо
топлинните свойства на строителните материали, ориентиране
на сградата към естествена светлина и топлинни източници,
използване на естествена вентилация и др.

25

36. Термопомпи: въздух-въздух

10

37. Термопомпи: отработен въздух-вода

15

38. Термопомпи: земносвързани

25

39. Енергийно ефективни охлаждащи системи за климатизация

17

40. Енергийно ефективни вентилационни системи

15

41. Хладилници за търговски обекти

8
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Срок на действие
(години)

Мерки за реализиране на енергийни спестявания

хармонизирани
срокове на
действие

нехармонизирани
срокове на
действие

42. Енергийно ефективни офис уреди: компютри, принтери, фак
сове, ксерокси

3

43. Комбинирано производство на топлина и електроенергия

8

44. Сензори за контрол на осветлението

10

45. Енергийно ефективни осветителни системи за офиси

12

46. Енергийно ефективни системи за обществено осветление

13

47. Енергийно ефективни котли с мощност над 30 kW

25

Организационни мерки
48. Енергиен мениджмънт

2
Сектор „Транспорт“
Технически мерки

49. Енергийно ефективни транспортни средства

(100 000 km)

50. Гуми за леки автомобили, които имат ниско съпротивление

(50 000 km)

51. Гуми за товарни автомобили, които имат ниско съпротивление

(100 000 km)

52. Аеродинамични приспособления за тежкотоварни превозни
средства

(500 000 km)

53. Контрол на налягането в гумите на товарни автомобили:
устройства за автоматичен контрол на налягането на гуми

(500 000 km)

54. Горивни добавки, повишаващи КПД на двигателите

2

Организационни мерки
55. Смяна на вида транспорт с друг с по-висока енергийна ефек
тивност

2

Поведенчески мерки
56. Съвременни устройства за контрол на разхода на гориво в
превозните средства

2

57. Оптимално налягане в гумите

1

58. Екоуправление на превозните средства за намаляване разхода
на гориво

2

Сектор „Индустрия“
Технически мерки
59. Комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия

8

60. Оползотворяване на отпадна топлина

15

61. Енергийно ефективни системи за сгъстен въздух: използване
на нови енергийно ефективни компресори или повишаване на
ефективността на съществуващите

15

62. Енергийно ефективни електрически мотори и системи за
плавно изменение на оборотите

10

63. Енергийно ефективни помпени системи в промишлените
процеси

15

Организационни мерки
64. Енергиен мениджмънт и мониторинг
Мерки, обхващащи няколко сектора
65. Стандарти и норми, насочени към подобряване на енергий
ната ефективност
66. Схеми за обозначаване на консумираната енергия върху
етикетите

2
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Срок на действие
(години)

Мерки за реализиране на енергийни спестявания

хармонизирани
срокове на
действие

нехармонизирани
срокове на
действие

67. Измерване, интелигентни измервателни системи, такива като
индивидуалните уреди за отчитане на потреблението, които се
управляват дистанционно и дават възможност за изготвяне на
сметки с подробна информация
68. Обучение и образование, които водят до използване на енер
гоефективни технологии и/или техники
69. Обследвания за енергийна ефективност
Хоризонтални мерки
70. Наредби и данъци, които имат ефект върху намаляването на
крайното потребление на енергия
71. Информационни кампании, които насърчават повишаването
на енергийната ефективност и мерките за повишаване на енер
гийната ефективност

Приложение № 2
към чл. 3, ал. 2
Препоръчани срокове на действие на групи допустими мерки за енергийни спестявания по
сектори
Сектори

Абревиа
тура

Категория (групи мерки)

T

Индустриални процеси: производство и/или съхранение на топлинна
20
енергия за охлаждане, сушене, готвене, синтез и др.
Индустриални процеси: производство и/или съхранение на електрическа
енергия от възобновяеми източници или от комбинирано производство 20
на топлинна и електрическа енергия
ИНДУСТРИЯ

IND

Индустриални процеси: ефективни системи за задвижване (двигатели,
инвертори, др.), автоматизация и мерки за рационално използване на 15
енергията
Индустриални процеси: мерки, различни от предходните, за енергий
но оптимизиране на производствените процеси и разположението на
20
инсталацията, използване на произведената електрическа енергия за
собствено потребление при отчитане спецификата на производството
Обществен сектор, домакинства и услуги: производство на топлинна
15
енергия/охлаждане за климатизация и производство на топла вода
Обществен сектор, домакинства и услуги: малки системи за производство
20
на електроенергия и комбинирано производство на енергия
Обществен сектор, домакинства и услуги: мерки по фасадата на сгра
30
дата, насочени към намаляване на нуждите от изкуствено осветление

ДОМАКИН
СТВА
УСЛУГИ

Обществен сектор, домакинства и услуги: мерки по строителство на
пасивни сгради и мерки по фасадата на сградата, насочени към нама 30
ляване нуждите от климатизация през зимата и през лятото
CIV/TER Обществен сектор, домакинства и услуги: електронно потребление (сис
теми и съоръжения). Информационни и комуникационни технологии
(ICT) за масово потребление с висока ефективност

5

Обществен сектор, домакинства и услуги: електродомакински уреди за
15
миене и за съхранение на храни
Обществен сектор, домакинства и услуги: намаляване на нуждите от
10
топла вода
Обществен сектор, домакинства и услуги: намаляване на нуждите от
енергия със и без прилагане на информационни и комуникационни 10
системи (ICT)
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Категория (групи мерки)

T

Обществено осветление: нови ефективни инсталации или напълно об
15
новяване на съществуващите
Обществено осветление: прилагане на устройства за ефективност на
10
съществуващи инсталации (преоборудване)

Частно осветление: нови ефективни инсталации или пълно обновяване
15
ДОМАКИН
на съществуващите инсталации
СТВА
CIV/IND
Частно осветление: прилагане на устройства за повишаване на ефек
ИНДУСТРИЯ
10
тивността на съществуващи инсталации (преоборудване)
ТРАНСПОРТ

TRA

Системи за транспорт: енергийна ефективност на превозните средства 10

Приложение № 3
към чл. 7, ал. 2
Референтни стойности на коефициента, отчитащ загубите за добив/производство и пренос на
енергия, включително горива
Вид енергия/гориво

ep
–

Промишлен газьол, дизел

1,10

Мазут

1,10

Природен газ

1,10

Пропан-бутан

1,10

Черни каменни въглища

1,20

Лигнитни/кафяви каменни въглища

1,20

Кафяви каменни въглища

1,20

Антрацитни въглища

1,20

Брикети от въглища

1,25

Дърва за огрев, пелети

1,05

Топлинна енергия от централизирано топлоснабдяване

1,30

Електрическа енергия

3,00

Приложение № 4
към чл. 7, ал. 3
Референтни стойности на коефициента на екологичен еквивалент на енергия/гориво
Вид енергия/гориво
Промишлен газьол, дизел

fi
tСО2/GWh
267

Мазут

279

Природен газ

202

Пропан-бутан

227

Черни каменни въглища

341

Лигнитни/кафяви каменни въглища

364

Антрацитни въглища

354

Брикети от въглища
Дърва за огрев, пелети
Топлина от централизирано отопление
Електрическа енергия

351
43
290
819
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Приложение № 5
към чл. 8
МЕТОДИКА
за оценяване на енергийните спестявания при
………………………………………………………
(наименование на мярката)
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
(Предмет/Цел на методиката)
Тази методиката определя условията, указва
практическите процедури, регламентира начи
на на изчисляване на енергийни спестявания и
посочва формата на изходящите документи при
изпълнението на ....................................................
(наименование на мярката)
Методиката може да се използва за оценка
на енергоспестяващ ефект от изпълнена мярка
за енергийно спестяване и/или на очакван енер
госпестяващ ефект от мярка, чието изпълнение
предстои.
II. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОЦЕНЯВАНАТА
МЯРКА
 Сектор на приложение: ...............................
................................................. (приложение № 2)
 Категория на мярката: ..............................
................................................. (приложение № 2)
 Полезен живот на мярката (срок на действие)
T =…..…… години (приложение № 1 или № 2)
 Технически живот на мярката ...................
 Вид спестена енергия: .................................
 Метод на оценяване: ....................................
................... (стандартен/аналитичен/специфичен)
 Контролна единица (брой устройства):
u ref = ..................................................................
 Други характеристики .................................
 Технологични и организационни условия
на изпълнение на мярката: .................................
III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРИЛАГАНАТА
МЕТОДИКА
Методиката се основава на:
 ..........................................................................
– п ряко измерване, измервателните проце
дури, осигуряващи необходимата точност
на измервани ята точк ите и периодите
на измерване, методите на измерване,
използваните техники и допълнителното
оборудване, видовете измервателни уреди,
протоколи от измерванията
– и нженерна оценка, експертните изчисления
и оценки, представителна извадка, необхо
дими условия и допускания, характеристики
на обекта, климатичните и други външни и
вътрешни фактори/непряко измерване и др.
 ..........................................................................
(връзки със съществуваща директива, закон, наредба, стандарт или други методики)
IV. ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА
МЕТОДИКАТА
 Прилагането се извършва от лицата по
чл. 43, ал. 1 и 2 и чл. 59, ал. 1 ЗЕЕ
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 Описание на документите, относими към
методиката
 Условия/изисквания за прилагане ..............
...............................................................................
(посочват се границите, в които определени
външни фактори не влияят на оценката/измерванията; начало, периодичност и край на
измерванията; режим на работа на оборудването, допустим период, за който се изчисляват
спестявания, и т.н.)
 Изисквания към необходимо оборудване
............................................................... (посочват се
използваните измерватели и изчислителни методи)
 Други особености .............................................
(специфични изискванията за прилагане на
конкретната методика, използвани стандартно-справочни данни, коефициенти на превръщане, изисквания към представителност на
извадката и др.)
V. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
V.1. Терминология ...............................................
(изброяват се използваните термини, понятия
и измервателни единици в съответствие с
ЕВРОСТАТ, действащи европейски и национални стандарти)
V.2. Съкращения ..................................................
(изброяват се използваните съкращения)
u ref:
брой оценявани устройства с еднакви
технически характеристики (-);
FES:
крайни енергийни спестявания за едно
оценявано устройство (тне/годишно/
u ref);
FEStot: общи крайни енергийни спестявания
(тне/year);
PES:
спестявания на първични енергийни
ресурси за контролна единица
(тне/годишно/u ref);
PEStot: общи спестявания на първични енер
гийни ресурси (тне/year);
ei:
коефициент на преобразуване от крайна
енергия в първична енергия, определен
по приложение № 3 към наредбата;
fi:
коефициент на преобразуване за изчис
ляване на еквивалент CO2 спестявания
(g/kWh), определен към приложение
№ 4 към наредбата;
CO2:
еквивалент спестявания на въглероден
двуокис (тCO2/годишно);
T:
срок на действие на мярката – брой
години след изпълнение на мярката,
по време на които се приема, че мяр
ката води до оценими резултати върху
потреблението на енергия,
и др. специфични за съответната методика.
V.3. Библиография ...............................................
(използвани норми, стандарти, европейски
и национални нормативни актове, които
са в сила към момента на изготвянето на
методиката)
1. ………...........................................…………………………
2. ............................................…..…………………………….
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V I. ОП РЕД Е Л Я Н Е Н А ЕН ЕРГ И Й Н И Т Е
СПЕСТЯВАНИЯ
(същностна част, формули, базови линии,
коефициенти и т.н.)
Методът на определяне отчита разликата
между изразходваната енергия преди и след
въвеждане на мярката в обект на краен клиент.
Описание на алгоритъма (начина), по който се
определят спестяванията. Избор на референтна
система, създаване на единна база за сравнение,
нормализиране на нивата на енергопотребление
преди и след изпълнението на мярката: базова
линия на състоянието преди прилагане на мярка
та (диаграма време-енергия); базова линия след
прилагане на мярката – диаграма след периода на
въвеждане в експлоатация – операционен модел;
средни стойности на КПД на типа използвано
оборудване, цени на енергията и др.
Когато оценяваната мярка предвижда замяна
на горивната база, т.е. заместване на един вид
енергия/гориво с друг (например, когато се за
мества гориво с електроенергия или обратно),
се преминава първо в първична енергия и след
това се пресмятат енергийните спестявания.
Крайните резултати се представят, както е
посочено по-долу.
VI.1. Спестявания на енергия в обект на
краен клиент:
FEStot = FES * u ref,
където:
FES е с пестяванията на енергия в обект на
краен клиент за едно оценявано ус
тройства (тне/годишно);
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u ref – б роят оценявани еднотипни устройства.
VI.2. Спестявания на първични енергийни
ресурси в обект на краен клиент:
PEStot = FEStot * ep,
където:
FEStot са о бщите крайни енергийни спестява
ния за всички оценявани устройства
(тне/годишно);
еp е к оефи ц иен т ът на п реобразу ва не о т
крайна в първична енергия, определен
по приложение № 3 към наредбата.
VI.3. Спестяване на емисии CO2:
CO 2 = FEStot* fi/86,
където:
CO 2 са с пестените CO 2 емисии (тона CO 2/
годишно);
FEStot – общите крайни енергийни спестявания
(toe/година);
fi е к оефициентът на преобразуване (tCO 2/
GWh), определен по приложение № 4
към наредбата.
VII. ИЗЧИСЛИТЕЛЕН ПРИМЕР ЗА ПРИ
ЛОЖЕНИЕ
Приложение към методиката в хартиен и
електронен формат (електронна таблица)
VIII. ФОРМИ НА ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛ
ТАТИТЕ И ИЗХОДЯЩ ДОКУМЕНТ
Прилага се протокол по чл. 9 от наредбата.

Приложение № 6
към чл. 19, ал. 2
УДОСТОВЕРЕНИЕ
ЗА ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ
№ ................................/………………….. дд.мм.гг.
Настоящото удостоверение се издава на...................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. ,
(наименование на собственика на енергийните спестявания)
ЕГН/ЕИК .......................................................................................... , постоянен адрес/ седалище и адрес
на управление .....................................................................................................................................................
в уверение на това, че е реализирал енергийни спестявания при крайни клиенти в размер на:
Наимено
вание на
мярката

…………………...

Дата на
въвеждане
на мярката

…………………...

Срок на действие
на мярката

Спестявания в периода 20…. – 20….
крайна
енергия

първична
енергия

емисии
въглероден
диоксид

години

MWh/г.

MWh/г.

тона СО2/г.

…………………...

…………………...

…………………...

…………………...

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: ……………………………………..

С Т Р.
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Приложение № 7
към чл. 22, ал. 2
ПРОТОКОЛ
за прехвърляне на удостоверения за енергийни спестявания
ПРЕХВЪРЛИТЕЛ: ............................................................................................................................................ ,
(трите имена на физическо лице, наименование на юридическото лице)
ЕИК......................................., постоянен адрес/седалище и адрес на управление ......................................
...............................................................................................................................................................................
Представлявано от ............................................................................................................................................
(трите имена, длъжност) (при заявител физическо лице редът не се попълва)
...............................................................................................................................................................................
Адрес за контакти .............................................................................................................................................
Телефон за контакти ......................................, факс: ................................., e-mail ...........................................
ПОЕМАТЕЛ (задължено лице по чл. 14, ал. 4 ЗЕЕ):
.............................................................................................................................................................................. ,
(трите имена на физическо лице, наименование на юридическото лице)
ЕИК ......................................., постоянен адрес/седалище и адрес на управление .....................................
...............................................................................................................................................................................
Представлявано от ............................................................................................................................................
(трите имена, длъжност) (при заявител физическо лице редът не се попълва)
...............................................................................................................................................................................
Адрес за контакти .............................................................................................................................................
Телефон за контакти ......................................, факс: ................................., e-mail ...........................................
С настоящия протокол за прехвърляне двете горепосочени страни удостоверяват, че се прехвърлят
следните удостоверения за енергийни спестявания:
1. .………………………………
2. ……………………………….
3. ……………………………….
Дата: .................................

ПРЕХВЪРЛИТЕЛ: .........................................
(подпис)
ПОЕМАТЕЛ: .........................................
(подпис)

3698

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
НАРЕДБА № 8
от 5 май 2016 г.

за условията и реда за изпълнение и контрол
на промоционални програми за земеделски и
хранителни продукти
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се уреждат условията
и редът за:
1. подаване на предложения за промоцио
нални програми;
2. одобряване на прилагаща организация
на обикновени промоционални програми;
3. сключване на договори за изпълнение
и финансово подпомагане на обикновени
промоционални програми;
4. контрол на изпълнението на одобрените
обикновени промоционални програми.
Чл. 2. (1) На финансово подпомагане под
лежат промоционални програми, които са
представени от:

1. една или повече предлагащи организации
от една и съща държава членка, наричани понататък „обикновени програми“, или;
2. най-малко две предлагащи организации
от поне две държави членки или от една или
повече организации на Европейския съюз
(ЕС), наричани по-нататък „мултинационални
програми“.
(2) Предлагащите организации по ал. 1
са представителни за съответния сектор и
отговарят на условията на чл. 7, пар. 1 от
Регламент (ЕС) № 1144/2014 на Европейския
парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г.
за мерките за информиране и насърчаване,
свързани със селскостопанските продукти,
прилагани на вътрешния пазар и в трети
държави, и за отмяна на Регламент (ЕО)
№ 3/2008 на Съвета (ОВ, L 317 от 4 ноември
2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС)
№ 1144/2014“, и на условията на чл. 1 от Деле
гиран Регламент (ЕС) 2015/1829 на Комисията
от 23 април 2015 г. за допълване на Регламент
(ЕС) № 1144/2014 на Европейския парламент
и на Съвета за мерките за информиране и
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насърчаване, свързани със селскостопанските
продукти, прилагани на вътрешния пазар и
в трети държави (OB, L 266 от 13 октомври
2015 г.), наричан по-нататък „Делегиран Рег
ламент (ЕС) 2015/1829“.
Чл. 3. (1) Промоциона лните прог рами
включват дейности по предоставяне на ин
формация и/или дейности за насърчаване на
земеделски продукти и храни на територията
на ЕС или в трети държави с период на из
пълнение от една до три години.
(2) Произходът и видимостта на търгов
ските марки при изпълнение на дейностите
по ал. 1 се обозначават съгласно чл. 4 от
Регламент (ЕС) № 1144/2014 и чл. 2 – 8 от
Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1831
на Комисията от 7 октомври 2015 г. за оп
ределяне на правилата за Регламент (ЕС)
№ 1144/2014 на Европейския парламент и
на Съвета за мерките за информиране и на
сърчаване, свързани със селскостопанските
продукти, прилагани на вътрешния пазар и
в трети държави (OB, L 266 от 13 октомври
2015 г.), наричан по-нататък „Регламент за
изпълнение (ЕС) 2015/1831“.
Ч л. 4. Промоц иона лни те п рог рами се
изготвят за продуктите, които отговарят на
изискванията на чл. 5 от Регламент (ЕС)
№ 1144/2014 и са изброени в Приложение I
към Договора за функционирането на ЕС
(с изключение на тютюна) и Приложение I
към Регламент (ЕС) № 1144/2014, както и за
спиртните напитки със защитено географско
указание съгласно Регламент (ЕО) № 110/2008
на Европейския парламент и на Съвета от
15 януари 2008 г. относно определението,
описанието, представянето, етикетирането
и защитата на геог рафските указания на
спиртните напитки и за отмяна на Регла
мент (ЕИО) № 1576/89 на Съвета (OB, L 39
от 13 февруари 2008 г.).
Чл. 5. (1) При обикновените програми,
насочени към държави – членки на ЕС, ако
е отправено послание с информация относно
въздействието върху здравето, то трябва да от
говаря на изискванията на приложението към
Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския
парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г.
относно хранителни и здравни претенции
за храните (OB, L 404 от 18 януари 2007 г.)
или да бъде одобрено от националния орган
в областта на общественото здравеопазване
в държавата членка, в която се изпълнява
програмата.
(2) При обикновените програми, насочени
към трети страни, ако е отправено послание
с информация относно въздействието върху
здравето, то трябва да бъде одобрено от на
ционалния орган в областта на общественото
здравеопазване в държавата членка, в която
се изпълнява програмата.
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Г л а в а

в т о р а

ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРО
МОЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ
Чл. 6. Предложения за програми за промо
ция на земеделски или хранителни продукти
могат да разработват и подават сдружения на
производители и/или търговци и организа
циите по чл. 7, параграф 1 от Регламент (ЕС)
№ 1144/2014.
Чл. 7. (1) Годишната работна програма
за определяне на целите, приоритетите, фи
нансовото участие на ЕС и общия бюджет
на програмите се одобрява от Европейската
комисия (ЕК) съгласно чл. 8 от Регламент
(ЕС) № 1144/2014.
(2) Годишната работна програма по ал. 1
се изпълнява чрез публикуване от страна на
ЕК на покани за представяне на предложения
за промоционални програми.
Чл. 8. (1) Предлагащата организация подава
предложение за промоционални програми в ЕК
в срока, определен в поканата по чл. 7, ал. 2.
(2) Министерството на земеделието и хра
ните получава информация от ЕК относно
предложени и избрани програми по реда на
чл. 12 от Регламент (ЕС) № 1144/2014 за обик
новените програми и чл. 18 от Регламент (ЕС)
№ 1144/2014 за мултинационалните програми.
Министерството на земеделието и храните
информира предлагащите организации за
избраните от ЕК програми за финансиране.
Г л а в а

т р е т а

ОДОБРЯВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ, ПРИ
ЛАГАЩИ ОБИКНОВЕНИ ПРОГРАМИ, И НА
ОРГАНИЗАЦИИ, ИЗВЪРШВАЩИ ОЦЕНК А
НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ОБИКНОВЕНИТЕ
ПРОГРАМИ
Чл. 9. (1) Министърът на земеделието и
храните е компетентен национален орган за
избор на прилагаща и оценяваща организа
ция на обикновените програми по смисъла
на Регламент (ЕС) № 1144/2014.
(2) Към министъра на земеделието и храните
се създава постоянна консултативна комисия
за обикновените промоционални програми.
(3) Министърът на земеделието и храните
определя със заповед състава на комисията
по ал. 2, в която участват представители на
Министерство на икономиката – определени
от министъра на икономиката, представители
на Министерство на здравеопазването – оп
ределени от министъра на здравеопазването,
представители на Държавен фонд „Земеде
лие“ – определени от изпълнителния дирек
тор, и представители на Министерството на
земеделието и храните.
(4) Министърът на земеделието и храните
издава правилник за работата на комисията
по ал. 2.
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Чл. 10. (1) Предлагащите организации са
длъжни да изберат организация или орга
низации, които ще прилагат обикновената
програма, наричани по-нататък „прилагащи
организации“.
(2) Предлагащите организации могат сами
да прилагат определени части от програмата:
1. по прилагането на които имат опит
не по-малко от три години в сферата на
изпълнението на мерки за информиране и
насърчаване; и
2. ако гарантират, че разходите за мерките,
които планират да изпълнят самостоятелно,
не превишават обичайните пазарни цени.
(3) Прилагащите организации се избират
преди или след подаването на обикновената
програма, но не по-късно от 45 календарни
дни след акта за изпълнение на ЕК за избор
на обикновени програми.
Чл. 11. (1) Когато предлагащите органи
зации са публичноправни организации, те
избират прилагаща организация по реда на
Закона за обществените поръчки.
(2) Когато предлагащите организации не
са публичноправни организации, те избират
прилагаща организация чрез конкурс. Кон
курсът се открива с публикуване на обява в
два централни всекидневника в страната и/
или в друга държава – членка на Европейския
съюз, като срокът за подаване на документи
е не по-кратък от 1 месец от датата на пуб
ликуване на обявата.
(3) Обявата по ал. 2 съдържа:
1. наименование, адрес, телефон, факс,
електронен адрес на предлагащата органи
зация и лице за контакт;
2. описание на мерките, включени в про
моционалната програма, за които е обявен
конкурсът;
3. изисквания към финансовия и техниче
ския капацитет на прилагащата организация;
4. условия и начин на плащане;
5. място и срок за подаване на оферти;
6. място и срок за получаване на докумен
тацията за участие в процедурата.
(4) Кандидатите за участие в конкурса
представят оферти в съответствие с обявата
по ал. 2. Всеки участник има право да пред
стави само една оферта.
(5) Офертата по ал. 4 съдържа:
1. наименование на кандидата;
2. доказателства за финансовия и техни
ческия капацитет на кандидата;
3. начин за изпълнение на мерките, вклю
чени в промоционалната програма;
4. срокове за изпълнение на мерките, вклю
чени в промоционалната програма;
5. предлагана цена;
6. списък на документите, съдържащи се
в офертата, подписан от кандидата.
(6) Кандидатите за участие прилагат към
офертата:
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1. удостоверение по Данъчно-осигурител
ния процесуален кодекс за липса на данъчни
и осигурителни задължения, когато кандида
тът е установен на територията на Република
България, или друг еквивалентен документ в
съответствие със законодателството на стра
ната, в която кандидатът е установен;
2. декларация за липса на други публич
ноправни задължения.
(7) Финансовият и техническият капацитет
на кандидатите се доказва със:
1. годишен финансов отчет за последните
три години;
2. списък на изпълнените през последните
три години услуги, които са обект на мерки
те, включени в промоционалната програма,
придружен от препоръки за добро изпълнение;
3. декларация за техническото оборудване,
с което разполага организацията;
4. данни за собствени или наети работници
или служители, които организацията ще из
ползва за изпълнение на мерките, включени
в промоционалната програма;
5. документи, удостоверяващи образова
нието и професионалната квалификация на
лицата по т. 4.
(8) Конкурс за избор на прилагащи ор
ганизации се провежда, когато са подадени
най-малко три оферти. Когато са подадени
по-малко от три оферти, предлагащите орга
низации прекратяват конкурса и в тридневен
срок уведомяват за това участниците в него.
Чл. 12. (1) Предлагащите организации на
значават комисия за провеждане на конкурс,
която се състои най-малко от трима членове,
един от които задължително е правоспособен
юрист, а останалите лица притежават необ
ходимата квалификация и практически опит.
(2) Комисията по ал. 1 взема решения с
обикновено мнозинство от членовете є. За
всяко заседание на комисията се води прото
кол, който се подписва от всичките є членове.
Членовете на комисията са длъжни да пазят в
тайна обстоятелствата, станали им известни
във връзка с работата им в комисията.
(3) Комисията по ал. 1 прави избор на
прилагащи организации въз основа на:
1. оценка на финансовия и техническия
капацитет на кандидатите;
2. съотношението между предложените цени
и предлаганото качество на изпълнението.
(4) Предлагащите организации уведомяват
писмено участниците в конкурса в тридневен
срок за взетите решения.
Чл. 13. Предлагащите организации, кои
то са избрали прилагаща организация или
прилагащи организации, в 7-дневен срок от
извършването на избора представят в Минис
терството на земеделието и храните:
1. писмено заявление за одобряване на
прилагаща организация или прилагащи ор
ганизации;
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2 . док а з ат е лс т в а з а п р ов еден и я кон
курс – копие на обявата за участие, копие
на получените оферти и копие на протокола
от комисията за избор на прилагаща органи
зация или прилагащи организации;
3. доказателствата по чл. 11, ал. 7 за финан
совия и техническия капацитет на прилагащата
организация или прилагащите организации.
Чл. 14. (1) Постоянната консултативна
комисия по чл. 9, ал. 2 прави преценка за
съответствието на избора на прилагащите
организации с чл. 11 и 12 и за финансовия и
техническия капацитет, с които те разполагат
за изпълнение на мерките в програмата.
(2) В случаите по чл. 10, ал. 2 постоянната
консултативна комисия проверява дали:
1. предлагащата организация има нужните
познания за представяните продукти и тех
ните пазари;
2. предлагащата организация разполага с
необходимите финансови и технически сред
ства за изпълнение на мерките;
3. заложените цени за изпълнение на мер
ките не надвишават пазарните.
(3) Въз основа да направената преценка
по ал. 1 и на извършената проверка по ал. 2
постоянната консултативна комисия по чл. 9,
ал. 2 мотивирано предлага на министъра на
земеделието и храните да одобри или да от
каже одобрение на предложената прилагаща
организация или предложените прилагащи
организации.
(4) Министърът на земеделието и храните
издава заповед за одобряване или постановява
мотивиран отказ. Министерството на земеде
лието и храните уведомява ЕК и Държавен
фонд „Земеделие“ за одобрените прилагащи
организации.
(5) Отказът по ал. 4 се съобщава и може
да бъде обжалван по реда на Административ
нопроцесуалния кодекс.
(6) Когато обикновената програма е одобре
на от ЕК, предлагащата организация сключва
писмени договори с прилагащата организация
или прилагащите организации за изпълнение
на всички или на част от мерките, включени
в нея, и ги предоставя на Държавен фонд
„Земеделие“. Договорите съдържат клаузи,
които задължават прилагащата организация/
прилагащите организации да предоставя/т
информация и достъп за проверка на изпъл
нението на нейните задължения на служители
на ЕК, Европейската сметна палата, Европей
ската служба за борба с измамите (OLAF),
Министерството на земеделието и храните и
Държавен фонд „Земеделие“.
Чл. 15. (1) Предлагащите организации
избират външна независима организация,
която да извърши оценка на въздействието на
обикновените програми, наричана по-нататък
„оценяваща организация“.
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(2) Оценката на въздействие се извършва
в съответствие с чл. 22 и с приложението от
Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1831.
(3) Оценяващата организация се избира
до 6 месеца след сключването на договора
по чл. 20, ал. 2.
Чл. 16. (1) Когато предлагащите органи
зации са публичноправни организации, те
избират оценяванаща организация по реда на
Закона за обществените поръчки.
(2) Когато предлагащите организации не
са публичноправни организации, те избират
оценяваща организация чрез конкурс. Кон
курсът се открива с публикуване на обява в
два централни всекидневника в страната и/
или в друга държава – членка на Европейския
съюз, като срокът за подаване на документи
е не по-кратък от 20 дни от датата на публи
куване на обявата.
(3) Кандидатите за участие в конкурса
представят оферти в съответствие с обявата
по ал. 2. Всеки участник има право да пред
стави само една оферта.
(4) Офертата по ал. 3 съдържа:
1. наименование на кандидата;
2. доказателства за финансовия и техни
ческия капацитет на кандидата;
3. начин и срокове за извършване на оцен
ката на въздействие на промоционалната
програма;
4. предлагана цена;
5. списък на документите, съдържащи се
в офертата, подписан от кандидата.
(5) Кандидатите за участие прилагат към
офертата:
1. удостоверение по Данъчно-осигурител
ния процесуален кодекс за липса на данъчни
и осигурителни задължения, когато кандида
тът е установен на територията на Република
България, или друг еквивалентен документ в
съответствие със законодателството на стра
ната, в която кандидатът е установен;
2. декларация за липса на други публич
ноправни задължения.
(6) Финансовият и техническият капацитет
на кандидата се доказва със:
1. годишен финансов отчет за последните
две години;
2. списък на изпълнените през последните
две години услуги, свързани с измерване на
резултатите на действия, придружен от пре
поръки за добро изпълнение;
3. декларация за техническото оборудване,
с което разполага организацията;
4. данни за собствени или наети работници
или служители, които организацията ще из
ползва за оценка на изпълнението на мерките,
включени в промоционалната програма;
5. документи, удостоверяващи образова
нието и професионалната квалификация на
лицата по т. 4.
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Чл. 17. (1) Предлагащите организации на
значават комисия за провеждане на конкурс,
която се състои най-малко от трима членове,
един от които задължително е правоспособен
юрист, а останалите лица притежават необ
ходимата квалификация и практически опит.
(2) Комисията по ал. 1 взема решения с
обикновено мнозинство от членовете є. За
всяко заседание на комисията се води прото
кол, който се подписва от всичките є членове.
Членовете на комисията са длъжни да пазят
в тайна обстоятелствата, станали им известни
във връзка с работата им в комисията.
(3) Комисията прави избор на оценяваща
организация въз основа на:
1. оценка на финансовия и техническия
капацитет на кандидатите;
2. съотношението между предложените цени
и предлаганото качество на изпълнението.
(4) Предлагащите организации уведомяват
писмено участниците в конкурса в тридневен
срок за взетите решения.
Чл. 18. Предлагащите организации, които
са избрали оценяваща организация, в 7-дневен
срок от извършването на избора представят
в Министерството на земеделието и храните:
1. писмено заявление за одобряване на
оценяваща организация;
2. доказателства за проведена конкурсна
процедура – копие на обявата по чл. 16, ал. 3,
копие на получените оферти и копие на про
токола от комисията за избор на оценяваща
организация;
3. доказателствата по чл. 16, ал. 6 за фи
нансовия и техническия капацитет на оценя
ващата организация.
Чл. 19. (1) Постоянната консултативна
комисия по чл. 9, ал. 2 прави преценка за
съответствието на избора на оценяващата
организация с чл. 16 и 17 и за финансовия и
техническия капацитет, с които разполага за
извършване на оценката на въздействие на
промоционалната програма.
(2) Въз основа на направената преценка
по ал. 1 постоянната консултативна коми
сия мотивирано предлага на министъра на
земеделието и храните да одобри или да от
каже одобрение на предложената оценяваща
организация.
(3) Министърът на земеделието и храните
издава заповед за одобряване или постано
вява мотивиран отказ. Министерството на
земеделието и храните уведомява Държавен
фонд „Земеделие“ за избраната оценяваща
организация.
(4) Отказът по ал. 3 се съобщава и може
да бъде обжалван по реда на Административ
нопроцесуалния кодекс.
(5) Предлагащата организация сключва
писмен договор с оценяващата организация
за изпълнение на мерките, свързани с из
вършване на оценката на въздействието на
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програмата, след издаването на заповедта
по ал. 3. Договорът съдържа клауза, която
задължава оценяващата организация да пре
доставя информация и достъп за проверка
на изпълнението на нейните задължения на
служители на ЕК, Европейската сметна пала
та, Европейската служба за борба с измамите
(OLAF), Министерството на земеделието и
храните и Държавен фонд „Земеделие“.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ФИНАН
СОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ОБИКНОВЕНИ
ТЕ ПРОМОЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ
Чл. 20. (1) Държавен фонд „Земеделие“ е
компетентен национален орган за финансиране
и контрол на изпълнението на обикновени
те програми по смисъла на Регламент (ЕС)
№ 1144/2014, Регламент за изпълнение (ЕС)
№ 2015/1831 и Делегиран Регламент (ЕС)
№ 2015/1829.
(2) Държавен фонд „Земеделие“ сключва
договори с предлагащите организации за
финансово подпомагане на одобрените от ЕК
обикновени програми. Договорите се сключват
в срок до 90 календарни дни от издаването
на акта за изпълнение на ЕК за избор на
обикновени програми.
(3) Държавен фонд „Земеделие“ изготвя
договорите по ал. 2 съгласно образеца, по
лучен от ЕК.
(4) Държавен фонд „Земеделие“ изпраща
на ЕК, при поискване от нейна страна, копие
на договора по ал. 2, копие на документа за
депозираното обезпечение по чл. 22, ал. 2, ако
такова е предоставено, и копие на договора
по чл. 14, ал. 6.
(5) Предлагащите организации отговарят за
управлението и точното изпълнение на промо
ционалната програма, която са предложили.
Чл. 21. Държавен фонд „Земеделие“ финан
сира изпълнението на обикновените програми
чрез авансови плащания, междинни плащания
и плащания на остатъка съгласно Регламент
(ЕС) № 1144/2014 и Регламент за изпълнение
(ЕС) 2015/1831.
Чл. 22. (1) Заявката за авансово плащане
се подава в срок до 30 дни след сключване на
договора за финансово подпомагане.
(2) Заявката за авансово плащане се подава
заедно с депозирано обезпечение в полза на
Държавен фонд „Земеделие“ в размер, равен
на размера на авансовото плащане, при ус
ловията, предвидени в глава IV от 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 упра
вление, уравняването на сметки, обезпече
нията и използването на еврото (OB, L 255
от 28 август 2014 г.).
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(3) Държавен фонд „Земеделие“ изпраща
на ЕК, при поискване от нейна страна, копие
от заявката за авансово плащане и копие от
доказателство за депозираното обезпечение.
(4) Авансовото плащане е не повече от 20
на сто от максималния размер на финансовата
помощ на ЕС.
(5) Държавен фонд „Земеделие“ извършва
авансово плащане в срок до 30 дни:
1. след получаването на обезпечението, или
2. от датата, която е 10 дни преди началната
дата на изпълнението на програмата, като се
взема по-късната от двете дати.
(6) Авансовото плащане се уравнява при
плащането на остатъка.
Чл. 23. (1) Заявката за междинно плаща
не се подава в срок до 60 дни от датата, на
която е приключила съответната година от
изпълнението на програмата.
(2) Заявката за междинно плащане обхваща
допустимите разходи, направени през съот
ветната година, и се придружава от междинен
отчет, включващ периодичен финансов отчет
и периодичен технически отчет, изготвени в
съответствие с чл. 14, параграф 3 и параграф 4
от Регламент за изпълнение (ЕС) № 2015/1831.
(3) Сумата на авансовото плащане и меж
динните плащания не може да превишава
90 на сто от общия размер на финансовото
участие на ЕС. След достигане на това рав
нище не може да се подават нови заявки за
междинно плащане.
(4) Държавен фонд „Земеделие“ извършва
междинно плащане в срок до 60 дни след
депозирането на заявката за плащане.
(5) Срокът по ал. 4 спира да тече и се
уведомява предлагащата организация, кога
то заявката е неточна, не са предоставени
всички необходими документи, изисква се
да се представи допълнителна информация
или да се извърши допълнителна проверка
от Държавен фонд „Земеделие“.
(6) Срокът по ал. 4 продължава да тече
след получаване на необходимите документи,
представяне на допълнителната информация
или от датата на извършване на проверката.
Чл. 24. (1) Заявката за плащане на оста
тък се подава в срок до 90 дни от датата на
приключване на програмата.
(2) Заявката за плащане на остатък се
придружава от финален междинен отчет и
финален отчет, изготвени в съответствие с
чл. 15, параграфи 3 и 4 от Регламент за из
пълнение (ЕС) № 2015/1831, както и от оценка
на въздействието на програмата, изготвена в
съответствие с чл. 15.
(3) Държавен фонд „Земеделие“ извършва
плащане на остатък в срок до 60 дни след
депозирането на заявката за плащане.
(4) Срокът по ал. 3 спира да тече и се
уведомяват предлагащите организации, ко

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 1

гато заявката е неточна, не са предоставени
всички необходими документи, изисква се
допълнителна информация или се извършва
допълнителна проверка от Държавен фонд
„Земеделие“.
(5) Срокът по ал. 3 продължава да тече
след получаване на необходимите документи,
на допълнителната информация или от датата
на извършване на проверката, които трябва
съответно да бъдат предадени или извършени
в срок 30 дни считано от уведомяването на
предлагащите организации.
Чл. 25. Държавен фонд „Земеделие“ из
вършва проверка дали информационните и
промоционалните материали, изготвени за
нуждите на обикновените програми, отговарят
на критериите съгласно приложението.
Г л а в а

п е т а

КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОДОБ
РЕНИТЕ ОБИКНОВЕНИ ПРОГРАМИ
Чл. 26. (1) Държавен фонд „Земеделие“
осъществява контрол върху изпълнението
на обикновените програми чрез извършване
на административни проверки, счетоводни
проверки и проверки на място.
(2) Държавен фонд „Земеделие“ извършва
всяка година административни и счетоводни
проверки и проверки на място въз основа
на анализ на риска, гарантирайки, че всяка
обикновена програма ще бъде проверена на
място поне веднъж по време на изпълнени
ето є между първото междинно плащане и
плащането на остатъка, като проверява наймалко 30 на сто от извършените разходи по
всяка програма.
(3) Държавен фонд „Земеделие“ упражнява
контрол върху предлагащите организации и
прилагащите организации относно:
1. точността на представената информация
за извършените разходи за изпълнение на
програмите;
2. състоянието на разплащателната сметка
за дейностите по изпълнение на обикновените
програми;
3. представените разходни документи;
4. изпълнението на задълженията по до
говорите по чл. 20;
5. спазването на разпоредбите на чл. 4 от
Делегиран Регламент (ЕС) 2015/1829 и на чл. 19
на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1831;
6. спазването на разпоредбите чл. 10 и 15
от Регламент (ЕС) № 1144/2014.
(4) Предлагащите организации, прилагащи
те организации и оценяващите организации
са длъжни да:
1. оказват съдействие на проверяващите;
2. предоставят на проверяващите информа
цията и документите, свързани с проверката;
3. водят аналитично счетоводство;
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4. съхраняват документите по промоцио
налните програми и по изпълнението им в
продължение на 5 години след приключване
на изпълнението;
5. спазват условията на чл. 12 от Регламент
за изпълнение (ЕС) 2015/1831.
(5) Предлагащите организации са длъжни
да имат отделна разплащателна сметка за
дейностите по изпълнение на промоционал
ната програма.
Чл. 27. (1) Държавен фонд „Земеделие“
отхвърля всички разходи, счетени като недо
пустими, в момента на обработка на междин
но плащане, окончателно плащане или след
извършването на тези плащания.
(2) Предлагащата организация възстановява
на Държавен фонд „Земеделие“ недължимо
платените суми в съответствие с глава III,
раздел 1 от Регламент за изпълнение (ЕС)
№ 908/2014 на Комисията от 6 август 2014 г.
за определяне на правила за прилагането на
Регламент (ЕС) № 1306/2013 (OB, L 255 от
28 август 2014 г.).
(3) В случай на нередности на предлагащата
организация могат да се наложат санкции в
съответствие с чл. 5 от Делегиран Регламент
(ЕС) № 2015/1829.
Чл. 28. Държавен фонд „Земеделие“ пред
ставя на ЕК ежегодно данни за всички пла
щания, направени за обикновени програми
през предходната календарна година, в срок до
15 юли в съответствие с чл. 21 от Регламент
за изпълнение (ЕС) № 2015/1831.
Чл. 29. (1) Министърът на земеделието и
храните или оправомощено от него длъж
ностно лице определя със заповед членовете
на групата за наблюдение на обикновените
промоционални програми.
(2) Групите за наблюдение по ал. 1 просле
дяват изпълнението на мерките в обикновените
промоционални програми.
(3) В наблюдението по ал. 2 могат да участ
ват представители на ЕК. При обсъждане
изпълнението на конкретната промоционална
програма в групата за наблюдение могат да
участват и представители на предлагащата
организация и на прилагащата организация.
Чл. 30. Лицата, които участват във фи
нансирането и контрола на обикновените
програми, са длъжни да не разпространяват
информацията, станала им известна при осъ
ществяването на тези дейности.
Чл. 31. Материалите, изготвени по промо
ционална програма, включително графичните,
визуалните и аудио-визуалните произведения
и интернет страниците, могат да се използ
ват след приключване на програмата – при
наличие на писмено разрешение от ЕК и на
разрешение от предлагащата организация.

ВЕСТНИК

БРОЙ 38

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Орган на хранително-вкусовия сектор“
е организация в хранително-вкусовата про
мишленост, регламентирана с нормативен акт
на Република България.
2. „Оценяваща организация“ е организа
ция, избрана от предлагащата организация
за извършване на оценка на въздействието
на промоционалните програми.
3. „Предлагаща организация“ е организа
ция, което кандидатства с промоционална
програма за съфинансиране по реда на тази
наредба и е представителна по смисъла на
Регламент (ЕС) № 1144/2014.
4. „Представителна“ е предлагаща организа
ция, която отговаря на изискванията съгласно
чл. 1, параграф 1 от Делегиран Регламент
(ЕС) 2015/1829.
5. „Прилагаща организация“ е организация,
избрана чрез конкурс и одобрена от минис
търа на земеделието и храните, за прилагане
на част или на всички мерки, включени в
промоционална програма.
6. „Промоционална програма“ е обединена
от обща цел съвкупност от дейности, които
могат да осигурят предоставянето на по-под
робна информация за представяния продукт
и да улеснят предлагането му на пазара.
§ 2. Наредбата въвежда мерки по прилага
нето на Регламент (ЕС) № 1144/2014, Регламент
за изпълнение (ЕС) 2015/1831 и Делегиран
Регламент (ЕС) 2015/1829.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Наредбата се приема на основание
чл. 35 от Закона за прилагане на Общата
организация на пазарите на земеделски про
дукти на Европейския съюз.
§ 4. Наредбата се прилага за промоцио
налните програми, подадени в ЕК след 1 де
кември 2015 г.
§ 5. За промоционалните програми, по
дадени в Министерството на земеделието и
храните преди 1 декември 2015 г., се прилага
Hаредбата за условията и реда за избор, изпъл
нение и контрол на промоционални програми
за земеделски и хранителни продукти, приета
с Постановление № 34 на Министерския съвет
от 2007 г. (ДВ, бр. 17 от 2007 г.).
§ 6. Процедурата за избор на оценява
ща организация по чл. 15, 16, 17, 18 и 19 се
прилага за промоционални програми, чиито
предлагащи организации са сключили договор
за финансово подпомагане с Държавен фонд
„Земеделие“ след 1 януари 2015 г.
§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Десислава Танева
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Приложение
към чл. 25
Критерии за проверка на информационните и
промоционалните материали
Държавен фонд „Земеделие“ извършва про
верка:
1. дали е добавено лого на Европейския съюз
(ЕС) и текст, показващ, че програмата е финан
сирана с помощта на ЕС (печатни материали);
при аудио- и визуалните материали – дали логото
на ЕС и текстът за финансирането с помощта
на ЕС са достатъчно видими, съответно дали се
виждат достатъчно дълго;
2. дали е добавено знамето на Република
България;
3. дали материалите и документите, адреси
рани до обществеността, включително аудиовизуални материали, изработени и реализирани
или придобити в рамките на договора, съдържат
логото ENJOY IT’S FROM EUROPE. Логото трябва
да бъде ясно отпечатано, с размери, посочени в
инструкциите на следния интернет адрес: http://
ec.europa.eu/agriculture/promotion/procedure/enjoyinstructions_en.htm;
4. в случай че материалите и документите,
адресирани до обществеността, са от одобрена
промоционална програма с биологична продук
ция, дали съдържат знака на ЕС за биологични
продукти, въведен от Регламент (ЕС) № 271/2010
на 24 март 2010 г. и неговата употреба съгласно
чл. 57 от Регламент № 889/2008;
5. дали са спазвани изискванията на При
ложение I на Регламент (ЕО) № 1144/2014 на
Комисията;
6. дали материалите съответстват на темите
на предложената програма;
7. дали материалите отговарят на целта на
програмата, целевата публика и целевия пазар;
8. дали съдържанието на материалите се осно
вава на качеството на продуктите и свойствата,
характерни за тях;
9. дали при посочване на данни за произхода
на продуктите за същите са спазени изискванията
на член 2 на Регламент (ЕС) 2015/1831; изклю
чения се допускат за защитените обозначения
за качество (ЗНП, ЗГУ, ХТСХ и обозначенията
за вина със защитено наименование за произход
(ЗНП) и защитено географско указание (ЗГУ)
и сортови вина) при мерките за информиране
и насърчаване в трети държави, където обоз
начаването на произхода може да е наравно с
главното послание на кампанията;
10. спазени ли са изискванията за видимост на
търговските марки съгласно чл. 5 и 7 и специал
ните изисквания съгласно чл. 6 от Регламент
(ЕС) 2015/1831 от 7 октомври 2015 г.;
11. дали текстовете за информация са точни и
ясни, за да може потребителят да намери необ
ходимата информация (на интернет страницата
на кампанията, в информационните брошури,
в законодателството и др.);
12. дали е спазена забраната за посочването
на каквито и да са забележки, сравнения или
негативни оценки във връзка с други продукти.
3641
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Наредба за изменение и допълнение на Наред
ба № 22 от 2015 г. за прилагане на подмярка
19.2 „Прилагане на операции в рамките на
стратегии за Водено от общностите местно
развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите
местно развитие“ от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
(ДВ, бр. 100 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 2, ал. 2 се създава т. 6:
„6. Оперативна програма „Региони в рас
теж“.“
§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Териториите на градовете Велинград,
Гоце Делчев, Карлово, Лом, Панагюрище и
Петрич са допустими за подпомагане като част
от територия на местна инициативна група
(МИГ) за финансиране по линия на ЕЗФРСР
(местно развитие в рамките на ЛИДЕР).“
2. Създава се ал. 8:
„(8) На териториите по ал. 7 подходът се
прилага за дейности, които не са включени в
инвестиционни програми по приоритетна ос 1
„Устойчиво и интегрирано градско развитие“
на Оперативна програма „Региони в растеж“
за периода 2014 – 2020 г.“
§ 3. Член 7 се изменя така:
„Чл. 7. (1) Максималният размер на общия
публичен принос в бюджета на една стратегия
за ВОМР от:
1. Програмата за развитие на селските
райони 2014 – 2020 г. е в размер до левовата
равностойност на:
а) 1 000 000 евро, когато МИГ обхваща
територия с население от 10 000 до 15 000
жители (включително);
б) 1 500 000 евро, когато МИГ обхваща
територия с по-голямо население от посоче
ното в буква „а“;
в) 50 000 евро, когато стратегията за ВОМР
се прилага от МИРГ;
2. Програмата за морско дело и рибарство
е в размер до левовата равностойност на:
a) 1 500 000 евро, когато стратегията за
ВОМР се прилага от МИРГ и е подкрепена от
ЕФМДР и от един или повече от посочените
в чл. 2, ал. 2 от фондове;
б) 50 000 евро, когато стратегията за ВОМР
се прилага от МИГ;
3. Оперативна прог рама „Развитие на
човешките ресурси“ е в размер до левовата
равностойност на 760 000 евро;
4. Оперативна програма „Иновации и кон
курентоспособност“ е в размер до левовата
равностойност на:
а) 500 000 евро, когато МИГ обхваща тери
тория с население от 10 000 до 15 000 жители;
б) 1 000 000 евро, когато МИГ обхваща
територия с население от 15 001 до 45 000
жители включително;
в) 1 500 000 евро, когато МИГ обхваща
територия с над посоченото в буква „б“ на
селение;
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5. Оперативна програма „Наука и обра
зование за интелигентен растеж“ е в размер
до левовата равностойност на 500 000 евро;
6. Оперативна програма „Околна среда“
2014 – 2020 г. е в размер до левовата равностой
ност на 60 евро за 1 хектар при изпълнение на
консервационни мерки съгласно Националната
приоритетна рамка за действие по НАТУРА
2000. Максималният размер на финансиране
на една стратегия се определя в зависимост от
размера на територията от мрежата НАТУРА
2000, за която се предвиждат инвестиционни
дейности.
(2) За левовата равностойност на 1 евро
се прилага фиксираният курс на Българската
народна банка 1.95583 лева.“
§ 4. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1, след абревиатурата „ОПРЧР“ се
добавя „от ОПИК“.
2. Точка 3 се отменя.
§ 5. В чл. 9, ал. 3 думата „Интензитет“ се
заменя с „Интензитетът“.
§ 6. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст след думата „регистри
рано“ се добавя „като сдружение“;
б) в т. 1, буква „б“ думите „предоставяне на
финансова помощ“ се заменят с „одобрение“;
в) в т. 6 след абревиатурата „ВОМР“ се
добавя „включително уязвими групи и мал
цинства (когато е приложимо)“.
2. Алинея 2 се отменя.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Местна инициативна група, член на
колективния є управителен орган и пред
ставляващ по закон и пълномощие член на
колективния управителен орган на МИГ,
включително и когато член e юридическо лице,
трябва да отговарят на следните изисквания:
1. не е обявен в несъстоятелност или е
в производство по несъстоятелност, или е
в процедура по ликвидация, или е сключил
извънсъдебно споразумение с кредиторите си
по смисъла на чл. 740 от Търговския закон,
или е преустановил дейността си;
2. няма задължения за данъци и задължи
телни осигурителни вноски по смисъла на
чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс и лихвите по тях към дър
жавата или към община, или аналогични за
дължения, освен ако е допуснато разсрочване,
отсрочване или обезпечение на задълженията
или задължението е по акт, който не е влязъл
в сила; видът и размерът на задълженията
следва да са установени с влязъл в сила акт
на компетентен орган;
3. не е лишен от правото да упражнява
определена професия или дейност, установено
с влязъл в сила акт на компетентен орган,
съгласно законодателството на държавата, в
която е извършено нарушението;
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4. не е предоставил документ с невярно
съдържание или не е представил изискваща
се информация, свързана с удостоверяване
липсата на основания за отказ за финансира
не, критериите за подбор или изпълнението
на договор, установени с влязъл в сила акт
на компетентен орган, съгласно законодател
ството на държавата, в която е извършено
нарушението;
5. не е сключил споразумение с други
лица с цел нарушаване на конкуренцията,
когато нарушението е установено с влязъл
в сила акт на компетентен орган, съгласно
законодателството на държавата, в която е
извършено нарушението;
6. не е нарушил правата на интелектуалната
собственост, когато нарушението е установено
с влязъл в сила акт на компетентен орган,
съгласно законодателството на държавата, в
която е извършено нарушението;
7. не е опитал, когато нарушението е уста
новено с влязъл в сила акт на компетентен
орган, съгласно законодателството на дър
жавата, в която е извършено нарушението:
а) да повлияе на лице с правомощие за
вземане на решения или контрол от УО на
някой от Европейските структурни и инвес
тиционни фондове, включен в стратегията за
ВОМР, и/или от Държавен фонд „Земеделие“
(ДФЗ), свързано с одобрението за получаване
на финансова помощ, чрез предоставяне на
невярна или заблуждаваща информация;
б) да получи информация от лице с пра
вомощие за вземане на решения или контрол
от УО на някой от Европейските структурни
и инвестиционни фондове, включен в страте
гията за ВОМР, и/или от ДФЗ, която може да
му даде неоснователно предимство, свързано
с одобрението за получаване на финансова
помощ;
8. не е установено с влязло в сила наказа
телно постановление или съдебно решение,
че е нарушил чл. 118, 128, 245 и 301 – 305 от
Кодекса на труда или аналогични задълже
ния, установени с акт на компетентен орган,
съгласно законодателството на държавата, в
която кандидатът или участникът е установен;
9. не е доказано, че е виновен за неизпълне
ние на договор за предоставяне на финансова
помощ от Европейските инвестиционни и
структурни фондове, договор за обществена
поръчка, на договор за концесия за строител
ство или за услуга, довело до предсрочното
му прекратяване, изплащане на обезщетения
или други подобни санкции, което е било
разкрито, с изключение на случаите, когато
неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто
от стойността или обема на договора;
10. не са констатирани при проверка, одит
или разследване, проведено от разпоредител
с бюджет, Европейската служба за борба с
измамите или Европейската сметна палата,
значителни недостатъци при спазването на
основните задължения по изпълнение на до

БРОЙ 38

ДЪРЖАВЕН

говор за предоставяне на финансова помощ
от Европейските инвестиционни и структурни
фондове, на договор за обществена поръчка,
на договор за концесия за строителство или
за услуга, което е довело до предсрочното им
прекратяване, изплащане на обезщетения или
други подобни санкции;
11. не е извършил нередност, която е ус
тановена с влязъл в сила акт на компетент
ните органи, съгласно законодателството на
държавата, в която е извършена нередността;
12. няма изискуеми и ликвидни задълже
ния към ДФЗ;
13. не е включен в системата за ранно откри
ване на отстраняване по чл. 108 от Регламент
(ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския
парламент и на 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 (обн., ОВ, L 298/1 от 26 октомври
2012 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС,
Евратом) № 966/2012“;
14. не е обект на конфликт на интереси по
смисъла на чл. 57 от Регламент (ЕС, Евратом)
№ 966/2012, който не може да бъде отстранен;
15. не е свързано лице по смисъла на § 1,
т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона
за предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси с лице на ръководна длъжност
в УО на някоя от програмите, отговорни за
управление на Европейските структурни и
инвестиционни фондове, включен в страте
гията за ВОМР или в ДФЗ;
16. не е лице, което е на трудово или слу
жебно правоотношение в ДФЗ или УО на някоя
от програмите, отговорни за управление на
Европейските структурни и инвестиционни
фондове, включен в стратегията за ВОМР до
една година от прекратяване на правоотно
шението;
17. не е осъден с влязла в сила присъда,
освен ако е реабилитиран, за:
а) участие в организирана престъпна група
по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 – 307 от Наказател
ния кодекс;
в) престъпление против финансовата, да
нъчната или осигурителната система, вклю
чително изпиране на пари, по чл. 253 – 260
от Наказателния кодекс;
г) престъпление против стопанството по
чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против собствеността по
чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс;
е) престъпление по чл. 108а от Наказател
ния кодекс;
ж) престъпление по чл. 159а – 159г от На
казателния кодекс;
з) престъпление по чл. 172 от Наказател
ния кодекс;
и) престъпление по чл. 192а от Наказа
телния кодекс;
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й) престъпление по чл. 352 – 353е от На
казателния кодекс;
к) престъпление, аналогично на тези по
букви „а“ до „й“, в друга държава членка или
трета страна;
18. не е лице, предоставящо консултантски
услуги на кандидата и попада в случаите по
т. 14, 15 и 16.“
4. Създават се нови ал. 4 – 8:
„(4) Алинея 3, т. 2 не се прилага, когато
размерът на неплатените дължими данъци или
социалноосигурителни вноски от лицето, за
което е установено задължението, не надхвърля
с повече от 1 на сто сумата на дължимите от
него данъци и социалноосигурителни вноски
за последната приключена финансова година.
(5) Основанията за отстраняване по ал. 3
се прилагат до изтичане на сроковете, посо
чени в чл. 57, ал. 3 от Закона за обществените
поръчки.
(6) Местната инициативна група, член на
колективния є управителен орган и пред
ставляващ по закон и пълномощие член на
колективния управителен орган на МИГ, вклю
чително и когато член e юридическо лице, за
които е налице обстоятелство по ал. 3, има
право да представи доказателства при пода
ване на декларация съгласно приложение № 6
или в определения срок за предоставяне на
документи от получаването на уведомление
от МЗХ за констатиране на обстоятелства по
ал. 3, че е предприел мерки, които гарантират
неговата надеждност, въпреки наличието на
съответното основание за отстраняване. За
тази цел горепосочено лице може да:
1. е погасило задълженията си по чл. 12,
ал. 3, т. 2, включително начислените лихви и/
или глоби или че те са разсрочени, отсрочени
или обезпечени;
2. е платило или е в процес на изплащане
на дължимо обезщетение за всички вреди,
настъпили в резултат от извършеното от него
престъпление или нарушение;
3. е изяснило изчерпателно фактите и об
стоятелствата, като активно е съдействало на
компетентните органи, и е изпълнило конкрет
ни предписания, технически, организационни и
кадрови мерки, чрез които да се предотвратят
нови престъпления или нарушения.
(7) Местната инициативна група може
да бъде одобрена, когат о п редс та вен и т е
доказателства по ал. 6 са достат ъчни, за
да се гарантира, че по отношение на МИГ,
член на колективния є управителен орган и
представляващ по закон и пълномощие член
на колективния управителен орган на МИГ,
включително и когато член e юридическо лице,
не е налице обстоятелство по ал. 3.
(8) Местната инициативна група не може
да бъде одобрена, когато са налице обстоя
телствата по ал. 3 или представените дока
зателства по ал. 6 не са достатъчни, за да
се гарантира, че МИГ, член на колективния
є управителен орган и представляващ по
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закон и пълномощие член на колективния
управителен орган на МИГ, включително и
когато член e юридическо лице, не е налице
обстоятелство по ал. 3.“
5. Досегашната ал. 4 става ал. 9 и в нея
след абревиатурата „МИГ“ се добавя „ако
такъв орган е предвиден в устава на МИГ“,
думите „ал. 3, т. 2, 3 и 5“ се заменят с „ал. 3
и 10“ и се създава изречение второ: „Алинеи
5 – 7 се прилагат и по отношение членовете
на контролния орган на МИГ.“
6. Досегашните ал. 5 – 6 стават съответно
ал. 10 – 11.
7. Създава се ал. 12:
„(12) Местна инициативна група, регистри
рана по реда на чл. 33 от Закона за юриди
ческите лица с нестопанска цел, е допустим
кандидат, ако към момента на подаване на
заявлението за одобрение представи доказа
телства, че е в процес на преобразуване в
сдружение.“
§ 7. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Служител на МИГ може да бъде фи
зическо лице, което:
1. отговаря на условията на чл. 12, ал. 3;
2. не е член на колективния управителен
орган или на контролния орган на МИГ и
не е свързано лице с член на колективния
управителен орган или на контролния орган
на МИГ по смисъла на § 1 от допълнителните
разпоредби на Търговския закон;
3. не е общински съветник, кмет, замест
ник-кмет или служител на централна или
териториална администрация на изпълни
телната власт, на местната власт или на
публично лице.“
2. Създава се ал. 8:
„(8) Член 12, ал. 5, 6 и 7 се прилагат и по
отношение на служителите на МИГ.“
§ 8. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думата „критериите“ се заменя
с „обективни критерии“.
2. В ал. 5 след думите „Регламент (EC)
№ 1305/2013“ се добавя „финансирана от
ЕЗФРСР“.
3. Създава се ал. 7:
„(7) Избраните в стратегията за ВОМР
мерки трябва да съответстват на идентифи
цираните в проучванията и анализите на
територията нужди.“
§ 9. В чл. 16 се създават ал. 4, 5 и 6:
„(4) В стратегиите за ВОМР могат да бъдат
включени дейностите по чл. 35 от Регламент
(ЕС) № 1305/2013, с изключение на подмярка
16.1„Подкрепа за сформиране и функцио
ниране на оперативни групи в рамките на
Европейското партньорство за иновации за
селскостопанска производителност и устой
чивост“, подмярка 16.2 „Подкрепа за пилотни
проекти и за развитие на нови продукти,
практики, процеси и технологии“ и подмярка
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16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално
сътрудничество между участниците във вери
гата на доставки за изграждането и развитието
на къси вериги на доставки и местни пазари.
Подкрепа за дейности на местно равнище за
популяризиране, свързани с развитието на
късите вериги на доставки и местните паза
ри“ от мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР
2014 – 2020 г.
(5) В стратегия за ВОМР не се избират
мерки, финансирани от ЕЗФРСР, предвиж
дащи инвестиции в държавна или общинска
инфраструктура за здравеопазване.
(6) Не се предоставя финансова помощ от
стратегията за ВОМР по подмярка 7.6 „Проуч
вания и инвестиции, свързани с поддържане,
възстановяване и подобряване на културното
и природното наследство на селата“ от ПРСР
2014–2020 г. на кандидати за получаване на
финансова помощ, на които е предоставена
финансова помощ по подмярка 7.6 „Проуч
вания и инвестиции, свързани с поддържане,
възстановяване и подобряване на културното
и природното наследство на селата“ от ПРСР
2014–2020 г.“
§ 10. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Не е допустим кандидат/получател на
помощ и/или негов законен или упълномощен
представител, който не отговаря на условията,
определени във:
1. член 12, ал. 3;
2. насоките за кандидатстване по съответ
ната програма по чл. 2, ал. 2.“
2. В ал. 5 думите „Алинея 4, т. 1“ се заме
нят с „Член 12, ал. 3, т. 1“.
§ 11. В чл. 19, ал. 3 след думата „мярка“
се добавя цифрата „7“.
§ 12. В чл. 23 се създава ал. 3:
„(3) Бюджетът за съответния период на
прием на всяка от програмите се предоставя
на УО на ПРСР по ред, определен в акт на
Министерския съвет за определяне на правила
за координация между управляващите органи
на програмите и местните инициативни групи
и местните инициативни рибарски групи във
връзка с изпълнението на подхода ВОМР за
периода 2014-2020 г.“
§ 13. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „предоставяне
на финансова помощ“ се заменят с „одобрение“;
б) в т. 8 цифрата „5“ се заменя с „10“;
в) в т. 9 думите „ал. 4 и 5“ се заменят с „ал. 3
и 10 и от служителите на МИГ относно липсата
на обстоятелства по чл. 12, ал. 3 и чл. 13, ал. 7“
и думите „№ 7“ се заменят с „№ 6“;
г) в т. 11 думите „предоставяне на финан
сова помощ“ се заменят с „одобрение“;
д) в т. 13 след думите „представителност на
заинтересованите страни“ се добавя „вклю
чително уязвими групи и малцинства (когато
е приложимо)“;
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e) в т. 15 думите „предоставяне на финан
сова помощ“ се заменят с „одобрение“;
ж) точка 20 се отменя;
з) създава се т. 24:
„24. проучвания и анализи на територията,
изготвени при подготовката на стратегията
за ВОМР“.
2. В ал. 7 думите „предоставяне на финан
сова помощ“ се заменят с „одобрение“.
§ 14. В чл. 25, ал. 1 думите „предоставяне на
финансова помощ“ се заменят с „одобрение“.
§ 15. В чл. 26 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „министъра на земеде
лието и храните или оправомощено от него
лице“ се заменят с „Ръководителя на УО на
ПРСР 2014 – 2020 г.“.
2. В ал. 2 думите „по чл. 2, ал. 2, т. 1 – 5,
на УО на Оперативна програма „Региони в
растеж“ се заличават.
3. В ал. 7 думите „по чл. 2, ал. 2, т. 1 – 5,
на УО на Оперативна програма „Региони в
растеж“ се заличават, а между думите „Все
ки УО на програмите“ и „ДФЗ“ се добавя
съюзът „и“.
4. В ал. 10 думите „т. 1, 2 и 3“ се заличават.
5. Алинея 13 се отменя.
§ 16. В чл. 27 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Външен експерт-оценител може да бъде
физическо лице, което отговаря на следните
изисквания:
1. не е налице пречка, посочена в чл. 12,
ал. 3;
2. не е участвало в изготвянето на стратегия
за ВОМР в програмния период 2014 – 2020 г.
или в процеса на популяризирането є и/или
не е участвало в изпълнението на дейности
съгласно Наредба № 16 от 2015 г. за прилагане
на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни
дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите
местно развитие“ от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
(ДВ, бр. 59 от 2015 г.), включително и като
представител на юридическо лице;
3. не е било оценител на проекти при
прилагането на стратегии за местно развитие
през програмния период 2007 – 2013 г. и/
или не е участвало в дейности в рамките на
изпълнението на мярка 431-1 „Управление на
местни инициативни групи, придобиване на
умения и постигане на обществена активност
на съответната територия за местните иници
ативни групи, прилагащи стратегии за местно
развитие“ от ПРСР 2007 – 2013 г., включително
и като представител на юридическо лице;
4. не е член на орган на МИГ, включително
и като представител на юридическо лице, слу
жител на МИГ, или не е било член на орган
на МИГ, включително и като представител
на юридическо лице или служител в МИГ,
най-малко една година преди назначаването
му за член на Комисията за избор.“
2. Създават се ал. 4 и 5:
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„(4) Външният експерт-оценител представя
декларация, че ще е на разположение през
целия период на оценка.
(5) Член 12, ал. 5, 6 и 7 се прилагат и по
отношение външните експерти-оценители.“
§ 17. В чл. 28, ал. 1 накрая се добавя „при
спазване на изискванията на чл. 204 от Ре
гламент (ЕС, Евратом) № 966/2012“.
§ 18. В чл. 30 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „предоставяне на финан
сова помощ“ се заменят с „одобрение“.
2. В ал. 2 числото „10“ се заменя с „5“.
§ 19. В чл. 31, ал. 2 думите „от които един
е представител на УО на програма“ се заменят
с „от които двама са представители на всяка
от финансиращите програми“.
§ 20. В чл. 32, ал. 4, т. 2 думите „предос
тавяне на финансова помощ“ се заменят с
„одобрение“.
§ 21. В чл. 34, ал. 5 се правят следните
изменения:
1. В т. 1 думите „сключен договор“ се
заменят със „сключено споразумение за из
пълнение на стратегия за ВОМР“.
2. В т. 2:
а) думите „сключен договор за финанси
ране на стратегия за ВОМР“ се заменят със
„сключено споразумение за изпълнение на
стратегия за ВОМР“;
б) в буква „а“ думите „договори за предос
тавяне на финансова помощ за изпълнение
на стратегиите за ВОМР“ се заменят със
„споразумения за изпълнение на стратегия
за ВОМР“.
§ 22. В чл. 35 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В срок до 10 работни дни от получаване
на предложението от Комисията за избор и
след изразяване на становище по отношение
осигуряването на финансиране и разпреде
лението на средствата от УО на програмите,
предоставящи финансиране по съответната
стратегия, ръководителят на УО на ПРСР
2014 – 2020 г. издава индивидуална заповед за
одобрение или за отхвърляне за всяка МИГ,
подала заявление за одобрение. В случай на
отхвърляне на заявлението заповедта съдържа
мотивите за това.“
2. Създават се ал. 3 – 5:
„(3) Когато стратегията за ВОМР се финан
сира от повече от един фонд, съответният УО
изразява становище в срок от пет работни дни.
(4) След изтичане на срока по ал. 3 и при
липса на изрично становище от съответния
УО се счита, че е налице мълчаливо съгласие.
(5 ) Р ъ ко в о д и т е л я т н а УО н а П Р С Р
2014 – 2020 г. изпраща заповедта за одобрение
в случай на мълчаливо съгласие по ал. 4 на
УО на програмите, участващи във финанси
рането, за информация.“
§ 23. В чл. 36, ал. 1 се създават т. 5 и 6:
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„5. декларации от служителите на МИГ,
че към момента на подписване на трудовите
договори лицата отговарят на условията на
чл. 13, ал. 7, т. 3;
6. копия на други документи съгласно
изискванията на програмите по чл. 2, ал. 2.“
§ 24. В чл. 37 навсякъде думата „договор“
се заменя със „споразумение“.
§ 25. В наименованието на раздел IV дума
та „Договор“ се заменя със „Споразумение“.
§ 26. В чл. 38 думата „договор“ се заменя
със „споразумение“.
§ 27. В чл. 39 в основния текст думата
„договора“ се заменя със „споразумението“.
§ 28. В чл. 40 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „договор“ се заменя със
„споразумение“.
2. В ал. 4 думата „договора“ се заменя със
„споразумението“.
3. В ал. 5 думата „договора“ се заменя със
„споразумението“.
4. В ал. 6 думата „договор“ се заменя със
„споразумение“.
5. В ал. 7 думата „договора“ се заменя със
„споразумението“.
6. В ал. 8 думата „договор“ се заменя със
„споразумение“.
§ 29. В чл. 41 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 в основния текст думите „услови
ята и реда за осъществяване на координация
между управляващите органи на програмите
във връзка с изпълнението на подхода ВОМР“
се заменят с „определяне на правила за ко
ординация между управляващите органи на
програмите и местните инициативни групи
и местните инициативни рибарски групи във
връзка с изпълнението на подхода „Водено
от общностите местно развитие“ за периода
2014 – 2020 г.“.
2. В ал. 2 думата „договори“ се заменя със
„споразумения“.
3. В ал. 5 думата „договора“ се заменя със
„споразумението“.
§ 30. В чл. 42 навсякъде думата „договора“
се заменя със „споразумението“.
§ 31. В чл. 43 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „Договорът“ се заменя
със „Споразумението“.
2. В ал. 3 думата „договора“ се заменя със
„споразумението“.
3. Създава се ал. 5:
„(5) При подаване на заявление за промя
на по ал. 1 не се представят документите по
чл. 40, ал. 1, т. 1, 3 и 4.“
§ 32. В чл. 44 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „Договорът“ се заменя
със „Споразумението“, а думата „договора“
се заменя със „споразумението“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) При подаване на уведомление по ал. 1
не се представят документите по чл. 40, ал. 1,
т. 1, 3 и 4.“
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§ 33. В чл. 45 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „договора за финансиране
на стратегията“ се заменят със „споразуме
нието за изпълнение на стратегия за ВОМР“.
2. В ал. 3 думите „договора по чл. 38“ се
заменят със „споразумението по чл. 38“, а ду
мите „договора за изпълнение на стратегията
за ВОМР“ се заменят със „споразумението за
изпълнение на стратегията за ВОМР“.
3. Създава се ал. 5:
„(5) При необходимост от допълнителна
информация или нередовност, непълнота или
неяснота УО на ПРСР 2014 – 2020 г. уведомя
ва МИГ, която може да отстрани в срок от
5 работни дни констатираните нередовности,
непълноти или неясноти.“
§ 34. В чл. 47, ал. 1 думите „с изключение
на случаите по чл. 61, ал. 3“ се заличават.
§ 35. В чл. 48 ал. 1 се изменя така:
„(1) Подбор и одобрение на заявления по
всяка мярка от стратегия за ВОМР се извършва
от МИГ с изключение на проекти, подадени
от кандидат – МИГ.“
§ 36. В чл. 49, ал. 3 се създава изречение
второ: „Външните експерти се избират при
условията и по реда на чл. 204 от Регламент
(ЕС, Евратом) № 966/2012 г.“
§ 37. В чл. 56, ал. 2 думата „завленията“
се заменя със „заявленията“.
§ 38. В чл. 60, ал. 2 думата „Управителният“
се заменя с „Управляващият“.
§ 39. Член 61 се отменя.
§ 40. В наименованието на раздел II думата
„договора“ се заменя със „споразумението за
изпълнение на стратегия за ВОМР“.
§ 41. В чл. 62 се правят следните изменения:
1. В т. 12 думата „договора“ се заменя със
„споразумението за изпълнение на стратегия
за ВОМР или договора за предоставяне на
финансова помощ“.
2. В т. 15 думата „договора“ се заменя със
„споразумението“.
3. В т. 19 думата „договора“ се заменя със
„споразумението“.
§ 42. В чл. 63 се правят следните изменения:
1. В т. 5 думите „договора, за финансиране
на стратегията“ се заменят със „споразуме
нието за изпълнение на стратегия за ВОМР“.
2. В т. 6 думата „договора“ се заменя със
„споразумението“.
§ 43. В чл. 64 се правят следните изменения:
1. В основния текст думата „договор“ се
заменя със „споразумението“.
2. В т. 1 думата „договора“ се заменя със
„споразумението“.
§ 44. В чл. 68, ал. 4, т. 1 думите „чл. 106,
параграф 1, чл. 107, параграф 1 и чл. 109, пара
граф 2, буква „а“ от Регламент (ЕС, Евратом)
№ 966/2012“ се заменят с „чл. 12, ал. 3“.
§ 45. В чл. 73 навсякъде думата „договора“
се заменя със „споразумението“.
§ 46. Член 75 се изменя така:
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„Чл. 75. Одобреният проект за финансиране
от ЕЗФРСР се изпълнява в срок до:
1. двадесет и четири месеца считано от
датата на подписването на договора за пре
доставяне на финансова помощ с ДФЗ за кан
дидати, които не са възложители по смисъла
на Закона за обществените поръчки;
2. тридесет и шест месеца считано от датата
на подписването на договора за предоставяне
на финансова помощ с ДФЗ за кандидати,
които са възложители по смисъла на Закона
за обществените поръчки.“
§ 47. В чл. 76, ал. 4 думите „идеен или“
се заличават.
§ 48. Член 77 се изменя така:
„Чл. 77. Държавен фонд „Земеделие“ може
да преценява обосноваността на разходите
на представения работен/технически проект
чрез съпоставяне с референтни разходи или
с оценяваща комисия.“
§ 49. В чл. 79, ал. 4 думите „един месец
от изтичане на срока за изпълнението му,
определен в договора“ се заменят със „срока
за изпълнението му, определен в договора“.
§ 50. В чл. 81 ал. 5 и 6 се изменят така:
„(5) Срокът на валидност на договора за
поръчителство по ал. 3 или банковата гаранция
по ал. 3 и ал. 4, т. 1 или срокът за предявяване
на плащанията при запис на заповед по ал. 4,
т. 2 трябва да покрива срока на договора за
предоставяне на финансова помощ, удължен
с 6 месеца.
(6) Банковата гаранция се освобождава,
договорът за попечителство се прекратява,
а записът на заповед се връща на издателя,
когато ДФЗ установи, че сумата на одобре
ните за плащане разходи, съответстваща на
финансовата помощ, свързана с инвестицията,
надхвърля сумата на аванса.“
§ 51. В чл. 83 ал. 1 се изменя така:
„(1) Междинно плащане е допустимо за
одобрена обособена част от проекта съгласно
приложимата наредба към съответната мярка
от ПРСР 2014 – 2020 г. и не повече от един
път за проекти, за които няма публикувани
наредби по съответните мерк и по ПРСР
2014 – 2020 г.“
§ 52. В чл. 85 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „сроковете,
определени в чл. 92, параграф 1 от Регламент
(ЕС, Евратом) № 966/2012“ се заменят със
„срок до три месеца“;
б) в т. 1 в края на изречението се добавя
„включително посещения на място“.
2. В ал. 6:
а) в т. 5 думите „чл. 106, параграф 1, чл. 107,
параграф 1 и чл. 109, параграф 2, буква „а“
от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012“ се
заменят с „чл. 12, ал. 3“;
б) точка 6 се изменя така:
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„6. установи, че МИГ като получател на
финансова помощ, член на колективния є
управителен орган, представляващ по закон и
пълномощие член на колективния управителен
орган на МИГ, включително и когато член e
юридическо лице, член на контролния орган
на МИГ или служител на МИГ попада в някоя
от категориите, определени в чл. 12, ал. 3;“.
3. Създава се ал. 9:
„(9) Размерът и начинът на определяне на
налаганите от ДФЗ административни санк
ции в съответствие с изискванията по чл. 35
от Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014 се
определя въз основа на Методика за отказване
и намаляване на плащанията, утвърдена от
изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“
след съгласуване от министъра на земеделието
и храните, и се публикува на електронната
страница на ДФЗ.“
§ 53. В чл. 86 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „и съгласно
приложение № ІІІ към чл. 13 от Регламент
за изпълнение 808/2014 на Комисията от
17 юли 2014 г. за определяне на правила за
прилагането на Регламент (ЕС) № 1305/2013
на Европейския парламент и на Съвета от
носно подпомагане на развитието на селските
райони от Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони (ОВ, L 2274,
31 юли 2014 г.) и Регламент за изпълнение (ЕС)
2016/669 на Комисията от 28 април 2016 г. за
изменение на Регламент за изпълнение (ЕС)
№ 808/2014 по отношение на изменението и
съдържанието на програмите за развитие
на селските райони, публичността на тези
програми и коефициентите на преобразу
ване в животински единици (ОВ, L 115/33,
29 април 2016 г.)“.
2. В ал. 2, т. 6 думите „чл. 22б“ се заменят
с „чл. 42“.
§ 54. В допълнителните разпоредби се
правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1:
а) в т. 20 се създава изречение четвърто:
„Юридическо лице, в управителните органи на
което член е кмет, заместник-кмет, общински
съветник или служител на МИГ, не може да
бъде член на колективния управителен орган
на МИГ от квотата на нестопанския сектор.“;
б) в т. 21 думите „може да бъде“ се заменят
с „е юридическо лице, което се представлява от
орган на изпълнителната власт по чл. 19, ал. 2,
3 и 4 от Закона за администрацията или от“;
в) в т. 22 след думата „наредба“ се добавя
„кмет, заместник-кмет или“, а след думите
„общински съветник“ се добавя „както и
юридическо лице, собственост или управля
вано от кмет, заместник-кмет или общински
съветник или на служител на МИГ“;
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г) в т. 28 д у мите „са п убличноправни
организации съгласно § 1, т. 21“ се заменят
с „е публичноправна организация съгласно
§ 2, т. 43“;
д) създават се т. 38 – 40:
„38. „Иновативност на стратегия за ВОМР“
е включване в стратегията за ВОМР на нов
подход, метод или средства за реализирането
є, които не са прилагани на територията на
местната общност чрез:
а) възможност за създаване на нов за те
риторията продукт или услуга, и/или
б) включване на дейности/мерки, които
предоставят възможност за нова за терито
рията форма на използване на природните
ресурси и/или културно-историческото на
следство, и/или
в) нов метод и/или начин за решаване на
местните проблеми и слабости на територи
ята, и/или;
г) определяне на критерии за оценка на
проектите, свързани с иновативност на про
ектите.
39. „Комисия за избор“ е Комитет за под
бор по смисъла на чл. 41, ал. 1 от Закона на
управление на средствата от Европейските
структурни и инвестиционни фондове.
40. „Опит в изпълнението на под хода
ЛИДЕР“ е опит като служител на МИГ, като
член на колективния управителен орган на
МИГ или като координатор или технически
асистент по подмярка 431-2 „Придобиване на
умения и постигане на обществена активност
на съответните територии за потенциални
местни инициативни групи в селските райо
ни“ от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007 – 2013 г.“
2. Създават се § 1а и 1б:
„§ 1а. За административен капацитет на
кандидата се признава и изпълнението на
проект по подмярка 431-2 „Придобиване на
умения и постигане на обществена активност
на съответните територии за потенциални
местни инициативни групи в селските райо
ни“ от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007 – 2013 г., ако МИГ,
подала заявление за одобрение по тази наред
ба, е регистрирана в резултат на дейностите
по проекта.
§ 1б. Представителите на уязвими групи
и малцинства се самоопределят като такива
пред колективния управителен орган на МИГ
в писмена форма.“
§ 55. В приложение № 3 към чл. 14, ал. 1
се правят следните изменения:
1. В раздел 1 „Описание на МИГ“ думите
„1 страница“ се заменят с „3 страници“.
2. В раздел 3 „Описание на ситуацията в
района към момента на кандидатстване“ ду
мите „8 страници“ се заменят с „10 страници“.
3. В раздел 4 „Цели на стратегията“:
а) думите „8 страници“ се заменят с „10
страници“;
б) точка 4.3 се изменя така:
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„4.3. Връзка между стратегията за ВОМР с
характеристиките на конкретната територия,
разработени въз основа на местните потребно
сти и потенциал, в съответствие с политиките
на национално, регионално и местно ниво,
включително и с политиките по десегрегация
и деинституционализация:“.
4. В раздел 5 „Описание на мерките“:
а) на ред „Описание на мерките“ думите
„1 страница“ се заменят с „4 страници“;
б) на ред „ОПНОИР“ абревиатурата „ЕФРР“
се заменя с „ЕСФ“.
5. В раздел 6.1. „Индикативно разпреде
ление на средствата по програми/фондове и
по мерки“:
а) на ред „Мерки, финансирани от ОПНОИР
(ЕФРР)“ абревиатурата „ЕФРР“ се заменя
с „ЕСФ“;
б) думите на ред „ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА
СТРАТЕГИЯ“ се заменят с „ОБЩО ЗА ПРО
ЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР“;
в) на ред „Текущи разходи и популяризи
ране на стратегия за водено от общностите
местно развитие“ в скоби се добавя „(25 на
сто от общите публични разходи от ЕЗФРСР,
включващи разходите по подмярка 19.2 и
подмярка 19.4)“.
6. В раздел 7 „План за действие, показващ
как целите са превърнати в действия“ думите
„2 страници“ се заменят с „4 страници“.
7. В раздел 8 „Описание на уредбата за
управлението и мониторинга на стратегията,
която показва капацитета на местната група за
действие да изпълни стратегията, и описание
на специфичната уредба относно оценката“
думите „група за действие“ се заменят с
„инициативна група“.
§ 56. В приложение № 5 към чл. 24, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. В наименованието д у мите „предос
тавяне на финансова помощ“ се заменят с
„одобрение“.
2. В раздел „Списък на приложените до
кументи“:
а) на ред 8 цифрата „5“ се заменя с „10“;
б) на ред 9 думите „ал. 4 и 5“ се заменят
с „ал. 3 и 10 и от служителите на МИГ, от
носно липсата на обстоятелства по чл. 12,
ал. 3 и чл. 13, ал. 7“, а думите „№ 7“ се
заменят с „№ 6“;
в) на ред 11 думите „предоставяне на без
възмездна финансова помощ“ се заменят с
„одобрение“.
г) на ред 13 след думите „със заинтересова
ните страни“ се добавя „включително уязвими
групи и малцинства (когато е приложимо)“;
д) на ред 15 думите „предоставяне на фи
нансова помощ“ се заменят с „одобрение“;
е) ред 20 се заличава;
ж) създава се ред 24:
„24. Проучвания и анализи на територия
та, изготвени в рамките на подготовката на
стратегията за ВОМР“.
§ 57. Приложение № 6 към чл. 24, ал. 1,
т. 8 се изменя така:
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„Приложение № 6
към чл. 24, ал. 1, т. 8
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ата ...............................................
.......................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН ................................................, притежаващ
лична карта № ...........................................................,
издадена на ..................................................................
(дата на издаване)
от МВР – гр. ...............................................................,
(място на издаване)
адрес: ............................................................................
.......................................................................................,
(постоянен адрес)
в качеството си на ....................................................
.........................................................................................
(посочват се длъжността и качеството, в което
лицето има право да представлява и управлява,
членува в контролния орган на МИГ или е избрано
за служител на МИГ)
на ...................................................................................,
(наименование на кандидата)
вписано в регистър на Окръжен съд ....................
................................................, № ................................,
със седалище ....................................... и адрес на
управление ..................................................................,
БУЛСТАТ …....…………………...., тел.: ...........................,
факс: ................................................................................
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Представляваното от мен юридическо лице
не е обявено в несъстоятелност или в производ
ство по несъстоятелност или не е в процедура
по ликвидация, или не е сключило извънсъдебно
споразумение с кредиторите си по смисъла на
чл. 740 от Търговския закон, или не е преуста
новило дейността си;
2. Аз или представляваното от мен лице
няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2,
т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален ко
декс към държавата или към община за данъци
и/или задължителни осигурителни вноски, или
аналогични задължения, освен ако е допуснато
разсрочване, отсрочване или обезпечение на
задълженията или задължението не е по акт,
който не е влязъл в сила;
3. Не съм лишен от правото да упражнявам
определена професия или дейност, установено
с влязъл в сила акт на компетентен орган, съг
ласно законодателството на държавата, в която
е извършено нарушението;
4. Не съм предоставил документ с невярно
съдържание или не съм представил изискваща
се информация, необходима за удостоверяване на
липсата на основания за отказ за финансиране,
критерии за подбор или изпълнение на договор,
установени с влязъл в сила акт на компетентен
орган, съгласно законодателството на държавата,
в която е извършено нарушението;
5. Не съм сключвал споразумение с други
лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато
нарушението е установено с влязъл в сила акт на

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 1

компетентен орган, съгласно законодателството
на държавата, в която е извършено нарушението;
6. Не съм нарушавал правата на интелек
туалната собственост, когато нарушението е
установено с влязъл в сила акт на компетентен
орган, съгласно законодателството на държавата,
в която е извършено нарушението;
7. Не съм опитал, когато нарушението е ус
тановено с влязъл в сила акт на компетентен
орган, съгласно законодателството на държавата,
в която е извършено нарушението:
а) да повлияя на лице с правомощие за взе
мане на решения или контрол от УО на някой
от Европейските структурни и инвестиционни
фондове, включен в стратегията за ВОМР, и/или
от Държавен фонд „Земеделие“ по отношение на
одобрението за получаване на финансова помощ
чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща
информация;
б) да получа информация от лице с право
мощие за вземане на решения или контрол от
УО на някой от Европейските структурни и
инвестиционни фондове, включен в стратегията
за ВОМР, и/или от ДФЗ, която може да ми даде
неоснователно предимство, свързано с одобрение
за получаване на финансова помощ;
8. Не съм нарушил чл. 118, 128, 245 и 301 – 305
от Кодекса на труда или аналогични задължения,
установени с акт на компетентен орган;
9. Спрямо мен не е доказано, че съм виновен за
неизпълнение на договор с влязло в сила съдебно
решение за предоставяне на финансова помощ от
Европейските структурни и инвестиционни фон
дове, договор за обществена поръчка, на договор
за концесия за строителство или за услуга, довело
до предсрочното му прекратяване, изплащане на
обезщетения или други подобни санкции, което е
било разкрито, с изключение на случаите, когато
неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от
стойността или обема на договора;
10. При проверка, одит или разследване, про
ведено от разпоредител с бюджет, Европейската
служба за борба с измамите или Европейската
сметна палата, не са констатирани значителни
недостатъци при спазването на основните за
дължения по изпълнение на договор за предос
тавяне на финансова помощ от Европейските
инвестиционни и структурни фондове, договор
за обществена поръчка, договор за концесия за
строителство или за услуга, на който съм страна
или представлявам лицето, което е довело до
предсрочното му/им прекратяване, изплащане
на обезщетения или други подобни санкции;
11. Не съм извършил нередност, която е ус
тановена с влязъл в сила акт на компетентните
органи, съгласно законодателството на държавата,
в която е извършена нередността;
12. Нямам изискуеми и ликвидни задължения
към ДФЗ;
13. Представл явано т о о т мен лице не е
включено в системата за ранно откриване на
отстраняване по чл. 108 от Регламент (ЕС, Ев
ратом) № 966/2012 на Европейския парламент
и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно
финансовите правила, приложими за общия
бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО,
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Евратом) № 1605/2002 на Съвета (обн., ОВ, L
298/1 от 26 октомври 2012 г.), наричан по-нататък
„Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012“;
14. Не съм в положение на конфликт на ин
тереси по смисъла на чл. 57 от Регламент (ЕС,
Евратом) № 966/2012, който не може да бъде
отстранен;
15. Не съм свързано лице по смисъла на § 1,
т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона
за предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси с лице на ръководна длъжност
в УО на някоя от програмите, отговорни за
управление на Европейските структурни и ин
вестиционни фондове, включен в стратегията
за ВОМР или в ДФЗ;
16. Не съм лице, което е на трудово или
служебно правоотношение в ДФЗ или УО на
някоя от програмите, отговорни за управление
на Европейските структурни и инвестиционни
фондове, включен в стратегията за ВОМР, до една
година от прекратяване на правоотношението;
17. Не съм осъден с влязла в сила присъда,
освен ако не съм реабилитиран, за:
а) участие в организирана престъпна група
по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния
кодекс;
в) престъпление против финансовата, данъч
ната или осигурителната система, включително
изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказа
телния кодекс;
г) прест ъпление против стопанството по
чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против собствеността по
чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс;
е) престъпление по чл. 108а от Наказателния
кодекс;
ж) престъпление по чл. 159а – 159г от Нака
зателния кодекс;
з) престъпление по чл. 172 от Наказателния
кодекс;
и) престъпление по чл. 192а от Наказателния
кодекс;
й) престъпление по чл. 352 – 353е от Нака
зателния кодекс;
к) престъпление, аналогично на тези по бук
ви от „а“ до „й“, в друга държава членка или
трета страна;
18. Не съм предоставял консултантски услуги
на кандидата и не попадам в рамките на обсто
ятелствата по т. 14, 15 и 16;
19. Не съм свързано лице по смисъла на § 1
от допълнителните разпоредби на Търговския
закон с друг член на колективния управителен
или представляващ по закон и пълномощие
член на колективни я у правителен орган на
МИГ и/или на контролния орган на МИГ или
представляващ по закон и пълномощие член на
контролния орган на МИГ;
20. Не съм член на колективния управителен
орган или на контролния орган на МИГ и не съм
свързано лице с член на колективния управите
лен орган или на контролния орган на МИГ по
смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби
на Търговския закон;
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21. Към момента на подписване на трудов
договор се ангажирам да не съм общински съ
ветник, кмет, заместник-кмет или служител на
централна или териториална администрация на
изпълнителната власт, на местната власт или на
публично лице.
Известна ми е наказателната отговорност
по чл. 313 и чл. 248а, ал. 2 от Наказателния
кодекс за предоставени от мен неверни данни
и документи.
...... 20... г.
Подпис на деклариращия: ..............
__________________________________________________________
(*1)
Декларацията се попълва и подписва от
всички членове на колективния управителен орган
на МИГ, контролния орган, ако такъв е предвиден
в устава на МИГ, и служителите на МИГ.
(*2)
Когато член на колективния управителен
орган или на контролния орган е юридическо
лице, декларацията се подписва от неговия пред
ставляващ.
(*3)
Членовете на колективния управителен орган
и на контролния орган на МИГ декларират липсата
на обстоятелства по т. 1 – 19. Служителите на МИГ
декларират липсата на обстоятелства по т. 1 – 21.“

§ 58. Приложение № 7 към чл. 24, ал. 1,
т. 9 се отменя.
§ 59. Навсякъде в наредбата абревиатура
та „ДФЗ – РА“ се заменя с „ДФЗ“, а думите
„Държавен фонд „Земеделие“ – РА“ се заменят
с „Държавен фонд „Земеделие“.
Заключителна разпоредба
§ 60. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Цветан Димитров
3757

МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
Наредба за изменение на Наредба № Н-22
от 2010 г. за ползване под наем на имоти от
жилищния фонд на МО и за изплащане на
компенсационни суми на военнослужещите
и цивилните служители, които живеят при
условията на свободно договаряне (обн., ДВ,
бр. 62 от 2010 г.; изм., бр. 3, 20 и 76 от 2011 г.;
попр., бр. 80 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 97 от
2012 г.; бр. 80 и 97 от 2015 г.)
§ 1. В § 31 от преходните и заключител
ните разпоредби думите „5-месечен срок“ се
заменят с „едногодишен срок“.
Преходна и заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Дeсислава Йосифова
3701
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МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
Наредба за допълнение на Наредба № Н-8 от
2005 г. за съдържанието, сроковете, начина
и реда за подаване и съхранение на данни от
работодателите, осигурителите за осигурените
при тях лица, както и от самоосигуряващите
се лица (обн., ДВ, бр. 1 от 2006 г.; изм. и доп.,
бр. 7 от 2007 г., бр. 8 от 2008 г., бр. 3 от 2009 г.,
бр. 1 от 2010 г.; попр., бр. 2 от 2010 г.; изм. и
доп., бр. 11 от 2010 г.; доп., бр. 58 от 2010 г.; изм.
и доп., бр. 83 от 2010 г., бр. 6, 55 и 76 от 2011 г.,
бр. 5, 68 и 103 от 2012 г.; изм., бр. 45 от 2013 г.;
изм. и доп., бр. 99 и 110 от 2013 г., бр. 100 от
2014 г., бр. 4 от 2015 г.; изм., бр. 14 от 2015 г.;
изм. и доп., бр. 60 от 2015 г., бр. 2 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 3 се създава ал. 17:
„(17) Пенсионноосигурителните дружества
подават в Националната агенция за приходите
декларация образец № 3 с данни за пенсионе
рите от професионален пенсионен фонд, които
получават срочна професионална пенсия за
ранно пенсиониране, в следните срокове:
1. до 20-о число на месеца, следващ месеца,
за който се отнасят данните;
2. до 20-о число на месеца, следващ месе
ца на сключване на пенсионния договор по
чл. 169а, ал. 1 от Кодекса за социално осигу
ряване, с данните за периода от придобиване
правото на професионална пенсия за ранно
пенсиониране.“
§ 2. В приложение № 2 към чл. 2, ал. 1,
в Указанията за попълване на Декларация
обр. № 3 „Данни за здравно осиг у ряване
на лица, осигурени от държавния бюджет“,
в т. 5, в позиция 50 накрая се добавя „и от
професионален пенсионен фонд“.
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Владислав Горанов
3786

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
НАРЕДБА № 51
от 28 април 2016 г.

за собствените средства и за изискванията
за платежоспособност на застрахователите,
презастрахователите и групите застрахова
тели и презастрахователи
Ч АСТ ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Г л а в а

п ъ р в а

ПРЕДМЕТ, ОБХВАТ И ОБЩ ОДОБРИ
ТЕЛЕН РЕЖИМ
Чл. 1. С наредбата се определят:
1. качествените и количествените изисква
ния за определяне на собствените средства на
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застрахователите с право на достъп до един
ния пазар и на презастрахователите, както и
изискванията за класификация и допустимост
на тези собствени средства;
2. стандартната формула и редът за из
числяването на капиталовото изискване за
платежоспособност съгласно стандартната
формула на застрахователите с право на достъп
до единния пазар и на презастрахователите;
3. допълнителни изисквания към вътреш
ните модели;
4. елементите, които се включват при из
числяване размера на собствените средства;
5. границата на платежоспособност и ме
тодите, по които тя се изчислява на застра
хователите и презастрахователите без право
на достъп до единния пазар;
6. надзорът на застрахователи и презастра
хователи, които са част от група, и право
мощията на Комисията за финансов надзор
(комисията) и на заместник-председателя,
ръководещ управление „Застрахователен над
зор“ (заместник-председателя), във връзка с
надзора на група;
7. методът за осъществяване на допълните
лен надзор по отношение на застрахователи,
които са част от група на застрахователи без
право на достъп до единния пазар и чието
предприятие майка е застрахователен холдинг
или финансов холдинг със смесена дейност.
Чл. 2. Наредбата се прилага и по отноше
ние на застрахователи и презастрахователи от
трета държава, извършващи застрахователна
или презастрахователна дейност съгласно
Кодекса за застраховането (КЗ) чрез клон на
територията на Република България.
Чл. 3. (1) За издаване на разрешение или
одобрение по Регламент (ЕС) 2015/35 на Ко
мисията от 10 октомври 2014 г. за допълнение
на Директива 2009/138/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета относно започването
и упражняването на застрахователна и пре
застрахователна дейност (Регламент (ЕС)
2015/35) (OB, L 12/1 от 17 януари 2015 г.) се
подава заявление до комисията, към което
се прилагат доказателства за спазването на
съответните изисквания.
(2) Въз основа на представените документи
комисията, съответно заместник-председате
лят, установява, доколко са спазени изисква
нията за издаване на исканото разрешение
или одобрение. Ако представените данни или
документи са непълни или нередовни или е
нужна допълнителна информация или доказа
телства за верността на данните, комисията,
съответно заместник-председателят, изпраща
на заявителя съобщение за констатираните
непълноти или несъответствия или за иска
ната допълнителна информация и документи
и определя срок за отстраняването им.
(3) А ко съобщението по ал. 2 не бъде
прието на посочения от заявителя адрес за
кореспонденция, срокът за представянето на
данните или документите тече от поставянето
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на съобщението на специално определено
за целта място в сградата на комисията.
Последното обстоятелство се удостоверява
с протокол, съставен от длъжностни лица,
определени със заповед на председателя на
комисията.
(4) Комисията, съответно заместник-пред
седателят, се произнася по заявлението в
срок до 14 дни от получаването му, а когато
са били поискани допълнителни данни и
документи – от получаването им. Заместникпредседателят писмено уведомява заявителя
за взетото решение в 3-дневен срок от изда
ването му.
(5) Разпоредбите на този член не се при
лагат, когато наредбата предвижда специален
режим на надзорно одобрение или разрешение
във връзка с Регламент 2015/35.
Ч АС Т ВТ ОРА
СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА
ДЯЛ ПЪРВИ
СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ С ПРАВО НА ДОСТЪП ДО ЕДИННИЯ
ПАЗАР И НА ПРЕЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ
Г л а в а

в т о р а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 4. (1) Собствените средства на застра
хователя, съответно на презастрахователя,
включват основните собствени средства и
допълнителните собствени средства.
(2) Всеки застраховател, съответно пре
застраховател, разполага по всяко време с
допустими собствени средства, най-малко
равни на капиталовото изискване за плате
жоспособност.
(3) Всеки застраховател, съответно пре
застраховател, разполага по всяко време с
допустими основни собствени средства, наймалко равни на минималното капиталово
изискване.
Чл. 5. (1) Основните собствени средства
включват следните елементи:
1. превишението на активите над задъл
женията, оценени съгласно глава единадесета
от КЗ;
2. подчинени задължения.
(2) Превишението по ал. 1, т. 1 се нама
лява със стойността на собствените акции,
държани от застрахователя, съответно пре
застрахователя.
Чл. 6. (1) Допълнителните собствени сред
ства включват елементи, различни от основ
ните собствени средства, които могат да бъдат
осигурени за покриване на загуби.
(2) Допълнителните собствени средства мо
гат да обхващат следните елементи, доколкото
те не формират основни собствени средства:
1. акредитиви и гаранции;
2. всякакви други правно обвързващи взе
мания, възникнали в полза на застрахователя,
съответно презастрахователя.
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(3) При взаимозастрахователните коопера
ции допълнителните собствени средства може
също да обхващат и бъдещите претенции, които
кооперацията би могла да има срещу своите
членове по силата на покана за допълнителни
вноски в рамките на следващите 12 месеца.
(4) Ако допълнителните собствени сред
ства са били внесени или тяхното внасяне е
било изискано, то те се третират като активи
и престават да бъдат част от елементи на
допълнителни собствени средства.
Чл. 7. (1) Излишъците от средства се счи
тат за натрупани печалби, които не са били
предоставени за разпределяне на титулярите
на полици и бенефициерите.
(2) При спазване на критериите по чл. 9
излишъкът от средства не се счита за застра
хователен или презастрахователен пасив, освен
ако друго не е предвидено в нормативен акт.
Г л а в а

т р е т а

КЛАСИФИК АЦИЯ НА СОБСТВЕНИТЕ
СРЕДСТВА
Чл. 8. (1) Елемен т и те на собст вени те
средства се класифицират в три реда. Кла
сифицирането на елементите на собствените
средства зависи от това, дали са елементи на
основните собствени средства, или на допъл
нителните собствени средства, и степента, в
която те притежават следните характеристики:
1. елементът е наличен (на разположение)
или при необходимост неговото внасяне може
да бъде изискано за пълното покриване на
загубите както при действащо предприятие,
така и в случай на ликвидация (постоянна
наличност);
2. в случай на ликвидация – общата стой
ност на елемента е на разположение за по
криване на загубите и се отказва изплаща
нето на елемента на неговия притежател до
удовлетворяване на всички други задължения,
включително застрахователни и презастра
хователни задължения към титулярите на
полица и бенефициерите по застрахователни
и презастрахователни договори (подчиняване).
(2) При оценяването на размера, до който
елементите от собствените средства притежа
ват характеристиките по ал. 1, т. 1 и 2, към
момента на оценката, както и във всеки бъдещ
момент, се отчита дюрацията на елемента,
по-специално дали елементът от собствените
средства е с определен падеж. Когато еле
ментът от собствените средства е с опреде
лен падеж, се взема предвид относителната
дюрация на елемента, сравнена с дюрацията
на застрахователните и презастрахователните
задължения (достатъчна дюрация).
(3) Освен изискванията по ал. 1 и 2 се
вземат предвид следните белези:
1. дали елементът е свободен от изисквания
или стимули за изкупуване на номиналната
стойност (липса на стимули за изкупуване);
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2. дали елементът е свободен от задължи
телни фиксирани такси (отсъствие на задъл
жителни разходи за обслужване);
3. дали елементът е свободен от тежести
(липса на тежести).
Чл. 9. (1) Елементите на основните собст
вени средства се класифицират като капитал
от първи ред, когато притежават в достатъчна
степен характеристиките по чл. 8, ал. 1, т. 1 и
2, като се отчитат белезите по чл. 8, ал. 2 и 3.
(2) Елементите на основните собствени
средства се класифицират като капитал от
втори ред, когато притежават в достатъчна
степен характеристиката по чл. 8, ал. 1, т. 2,
като се отчитат белезите по чл. 8, ал. 2 и 3.
(3) Елементите на допълнителните собст
вени средства се класифицират като капитал
от втори ред, когато притежават в достатъчна
степен характеристиките по чл. 8, ал. 1, т. 1 и
2, като се отчитат белезите по чл. 8, ал. 2 и 3.
(4) Всички елементи на основните и до
пълнителните собствени средства, които не
отговарят на изискванията по ал. 1 – 3, се
класифицират като капитал от трети ред.
Чл. 10. (1) Застраховател, съответно пре
застраховател, класифицира елементите на
собствените си средства въз основа на кри
териите по чл. 9.
(2) К ласификаци ята на елементите на
собствените средства се определя, когато е
приложимо, съгласно списъците по Регламент
(ЕС) 2015/35 и при спазване на Насоките от
носно класификацията на собствените средства
(EIOPA-BoS-14/168 BG), приети от Европей
ския орган по застраховане и професионално
пенсионно осигуряване (Европейския орган).
(3) В случай че елемент от собствените
средства не се съдържа в списъците по ал. 2,
застрахователят, съответно презастраховате
лят, го оценява и класифицира в съответствие
с ал. 1. Тази класификация подлежи на одобре
ние от страна на комисията по предложение
на заместник-председателя по реда на глава
пета, раздел III.
Чл. 11. (1) Без да се засягат разпоредбите
на чл. 10, по отношение посочените по-долу
елементи на собствените средства се прилагат
следните класификации:
1. излишък от средства по чл. 7 се класи
фицира като капитал от първи ред;
2. акредитиви и гаранции, открити при
кредитни институции и поверени на независим
довереник при условията на тръст (доверител
на собственост) или аналогични доверителни
отношения в полза на кредиторите, имащи
застрахователни вземания спрямо застра
хователя, се класифицират като капитал от
втори ред;
3. всякакви бъдещи претенции, които вза
имоспомагателни (взаимозастрахователни)
асоциации или асоциации от взаимоспо
магателен (взаимозастрахователен) тип на
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корабособственици с променливи вноски,
застраховащи единствено рисковете по кла
сове по т. 6, 12 и 17 от раздел ІІ, буква „А“
от приложение № 1 към КЗ, може да имат
срещу техните членове по силата на покана
за допълнителни вноски в рамките на след
ващите 12 месеца, се класифицират като
капитал от втори ред.
(2) В съответствие с чл. 9, ал. 3 всички бъ
дещи претенции, които взаимозастрахователна
кооперация може да има срещу своите членове
по силата на покана за допълнителни вноски
в рамките на следващите 12 месеца и които
не попадат в обхвата на т. 3 на предходната
алинея, се класифицират като капитал от
втори ред, когато притежават в достатъчна
степен характеристиките по чл. 8, ал. 1, като
се вземат предвид белезите по чл. 8, ал. 2 и 3.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ДОПУСТИМОСТ НА СОБСТВЕНИТЕ
СРЕДСТВА
Чл. 12. (1) По отношение на спазването
на капиталовото изискване за платежоспо
собност размерът на допустимите елементи
на капитала от втори и трети ред е обект на
количествени ограничения, които гарантират
спазването най-малко на следните условия:
1. делът на елементите от допустими собст
вени средства от първи ред е по-голям от
една трета от общия размер на допустимите
собствени средства;
2. допустимият размер на елементите от
трети ред е по-малък от една трета от общия
размер на допустимите собствени средства.
(2) По отношение спазването на мини
малното капиталово изискване размерът на
елементите от основни собствени средства,
допустими за покриване на минималното
капиталово изискване, които са класифици
рани като капитал от втори ред, подлежи на
количествени ограничения. Ограниченията
гарантират най-малко, че делът на елементите
от първи ред в допустими основни собствени
средства е по-висок от половината от общия
размер на допустимите основни собствени
средства.
(3) Допустимият размер на собствените
с редс т ва за пок ри ва не на к а п и та лово т о
изиск ване за платежоспособност е равен
на сумата на общия размер на капитала от
първи ред, допустимия размер на капитала от
втори ред и допустимия размер на капитала
от трети ред.
(4) Допустимият размер на основните собст
вени средства за покриване на минималното
капиталово изискване съгласно чл. 191 КЗ е
равен на сумата на общия размер на капи
тала от първи ред и допустимия размер на
елементите от основни собствени средства,
класифицирани като капитал от втори ред.

С Т Р.

76

ДЪРЖАВЕН

Г л а в а

п е т а

РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ И
ОДОБРЕНИЯ
Раздел I
На дзорно одобрение на доп ъ лни те лни те
собствени средства
Чл. 13. Одобренията на допълнителните
собствени средства по чл. 167, ал. 1, 3 и 4 КЗ
се издават по реда на Регламент за изпълнение
(ЕС) 2015/499 на Комисията от 24 март 2015 г.
за определяне в съответствие с Директива
2009/138/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета на техническите стандарти за изпълне
ние във връзка с процедурите за одобряване от
надзорния орган на използването на елементи
на допълнителните собствени средства (OB,
L 79/12 от 25 март 2015 г.) и чл. 62 – 67 от
Регламент (ЕС) 2015/35.
Чл. 14. При прилагане на изискванията
на чл. 62, параграф 1, буква „г“ от Регламент
(ЕС) 2015/35, при оценката на стойността на
елемент от допълнителни собствени средства
дали тя продължава да отразява възможността
му да покрива загуби комисията по предложе
ние на заместник-председателя взема предвид
включително:
1. информацията, получена чрез проверки
на място;
2. информация, получена или придобита
като част от процеса на надзорен преглед;
3. информация, предоставена от други ком
петентни органи в рамките на колегиума на
надзорните органи, ако е приложимо;
4. друга относима информация.
Раздел ІІ
Надзорни одобрения, издавани във връзка
с класификацията на собствените средства
Чл. 15. (1) За получаване на надзорно одобре
ние на изплащане или изкупуване на елемент
от основни собствени средства в съответствие
с чл. 71, параграф 1, буква „з“, чл. 73, параграф
1, буква „г“ и чл. 77, параграф 1, буква „г“ от
Регламент (ЕС) 2015/35 или на сделка, за която
не се счита, че е изплащане или изкупуване
в съответствие с чл. 71, параграф 2, чл. 73,
параграф 2 и чл. 77, параграф 2 от Регламент
(ЕС) 2015/35, застрахователят, съответно преза
страхователят, подава до комисията заявление,
към което прилага оценка на изплащането,
изкупуването или сделката, като взема предвид:
1. текущото въздействие, въздействието
в краткосрочен до средносрочен план върху
цялостната платежоспособност на застрахо
вателя, съответно презастрахователя, и до
колко е съвместимо със средносрочния план
за управление на капитала на дружеството и
неговата собствена оценка на риска и плате
жоспособността;
2. неговата способност да набира допълни
телни собствени средства, ако е необходимо,
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като се отчитат икономически условия и дос
тъпът му до капиталовите пазари и други из
точници на допълнителни собствени средства.
(2) Когато предлага серия от изплащания
или изкупувания в кратък период от време,
застрахователят, съответно презастраховате
лят, уведомява комисията в заявлението си
по ал. 1. Комисията разглежда серията сделки
като едно цяло вместо поотделно.
(3) Застрахователят, съответно презастрахо
вателят, подава заявление по ал. 1 за надзорно
одобрение три месеца преди по-ранната от
двете дати:
1. необходимото договорно известие за
изплащане или изкупуване до титулярите на
елемент;
2. предложената дата за изплащане или
изкупуване.
(4) Срокът за произнасяне на комисията
по заявлението за изплащане или изкупуване
е три месеца от датата на получаването му.
Комисията уведомява заявителя писмено в
7-дневен срок от вземане на решението.
(5) Член 3, ал. 2 и 3 се прилага съответно.
(6) След като получи надзорно одобрение от
комисията на изплащане или изкупуване, за
страхователят, съответно презастрахователят:
1. може да упражни всяко искане или друго
опционално изплащане или изкупуване съглас
но условията по договорното споразумение,
което урежда елемента от собствени средства;
2. намал ява съответната категори я от
собствени средства, без да извършва корекции
или повторно изчисляване на изравнителния
резерв (резерва за равняване), когато изключва
елемент, третиран като изплатен или изкупен,
считано от датата на известието до неговите
титуляри или ако не се изисква известие – от
датата на надзорното одобрение от комисията;
3. продължава да наблюдава своята плате
жоспособност за неспазване или евентуално
неспазване на капиталовото изискване за
платежоспособност, което би предизвикало
преустановяването на изплащане или изку
пуване през периода до датата на изплащане
или изкупуване;
4. преустановява изплащане или изкупува
не, ако това би довело до неспазване на ка
питаловото изискване за платежоспособност,
дори ако е отправено известие за изплащане
или изкупуване до титулярите на елементите.
(7) В случаите по ал. 6, т. 4, когато изпла
щане или изкупуване се забранява временно
при тези обстоятелства, застрахователят, съот
ветно презастрахователят, може да възобнови
елемента като налични собствени средства,
при което полученото надзорно одобрение по
ал. 1 за изплащане или изкупуване се отменя.
Чл. 16. В случай на заявление за надзорно
одобрение по чл. 15, ал. 1 във връзка с чл. 71,
параграф 1, буква „ж“ във връзка с буква
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„з“ от Регламент (ЕС) 2015/35 Комисията
по предложение на заместник-председателя
взема предвид:
1. настоящата и прогнозната платежоспо
собност на застрахователя, съответно преза
страхователя, при отчитане на предложеното
изплащане или изкупуване и всякакви други
предложени изкупувания и изплащания или
емисии;
2. средносрочния план на застрахователя,
съответно презастрахователя, за управление
на капитала и собствената оценка на риска
и платежоспособността;
3. променливостта на собствените средства
и капиталовото изискване за платежоспо
собност на застрахователя, съответно пре
застрахователя, като се отчетат естеството,
мащабът и сложността на рисковете, присъщи
за дейността му;
4. степента, в която застрахователят, съ
ответно презастрахователят, има достъп до
външни източници на собствени средства,
както и влиянието на условията на пазара
върху способността на застрахователя, съот
ветно презастрахователя, да набира собствени
средства.
Чл. 17. (1) За издаване по изключение на
одобрение за изплащане или изкупуване на
елемент от основни собствени средства в
съответствие с чл. 71, параграф 1, буква „к“,
подточка (i), чл. 73, параграф 1, буква „й“,
подточка (i) или чл. 77, параграф 1, буква
„з“, подточка (i) от Регламент (ЕС) 2015/35
застрахователят, съответно презастраховате
лят, подава до комисията заявление, в което
трябва да:
1. опише предложения обмен или пре
образуване, както и неговото въздействие
върху основните собствени средства, вклю
чително как се регламентира обменът или
преобразуването в условията по договорното
споразу мение, което у реж да елемента от
собствени средства;
2. демонстрира по какъв начин предложе
ният обмен или преобразуване е или ще бъде
в съответствие с плана за възстановяване по
чл. 215, ал. 1 КЗ;
3. потърси предварително надзорно одо
брение на сделката в съответствие с чл. 15.
(2) Срокът за произнасяне на комисията
по заявлението е 30 дни от датата на полу
чаването му, като застрахователят, съответно
презастрахователят, се уведомява писмено за
взетото решение в 7-дневен срок.
(3) Член 3, ал. 2 и 3 се прилага съответно.
Чл. 18. (1) За издаване по изключение на
одобрение на разпределенията в съответствие
с чл. 71, параграф 1, буква м), подточка (i) от
Регламент (ЕС) 2015/35, съответно одобр ение
по изключение на разпределенията в съответ
ствие с чл. 73, параграф 1, буква „з“, подточка
(i) от Регламент (ЕС) 2015/35, застрахователят,
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съответно презастрахователят, подава до ко
мисията заявление, придружено от обосновка,
с приложени доказателства. С обосновката
застрахователят, съответно презастраховате
лят, доказва, че разпределението може да се
извърши, без да доведе до значително нама
ляване на платежоспособността при спазване
на минималното капиталово изискване.
(2) Комисията по предложение на замест
ник-председателя се произнася в срок от един
месец от получаване на заявлението, като за
страхователят, съответно презастрахователят,
се уведомява писмено за взетото решение в
7-дневен срок.
(3) Застраховател, съответно презастра
ховател, който иска одобрение по изклю
чение на разпределенията по отношение на
погасяване чрез алтернативен механизъм за
плащане на купон, взема предвид размера
на обикновения акционерен капитал, който
трябва да бъде емитиран, степента, до която
възстановяването на спазването на капитало
вото изискване за платежоспособност налага
набиране на нови собствени средства, и ве
роятното въздействие от емисията на акция
за целите на алтернативния механизъм за
плащане на купон върху способността на
застрахователя, съответно презастрахователя,
да набира тези собствени средства, както и
да предостави такава информация и анализ
на комисията.
(4) Член 3, ал. 2 и 3 се прилага съответно.
Раздел III
Одобряване на оценката и класификацията на
елементи, които не са включени в списъците
Чл. 19. За одобрение в съответствие с
чл. 79 от Регламент (ЕС) 2015/35 на оценката
и класификацията на елемент от собствените
средства, който не се съдържа в списъците
по чл. 10, ал. 2, застрахователят, съответно
презастрахователят, подава до комисията
писмено заявление за одобрение на всеки
елемент от собствени средства. Заявлението
се подава на български език, във формата на
придружително писмо и към него се прилагат:
1. решението на управителния орган на
застрахователя, съответно презастрахователя,
за одобряване на заявлението;
2. съпътстващи доказателства.
Чл. 20. (1) В заявлението застрахователят,
съответно презастрахователят, трябва да по
твърди, че:
1. счита законовите или договорните ус
ловия, които уреждат елемента от собствени
средства, или всяка друга свързана догово
реност за недвусмислени и ясно определени;
2. като отчита вероятните бъдещи развития,
както и обстоятелствата, приложими към дата
та на заявлението, счита, че по отношение на
правната форма и на икономическата същност
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елементът от основни собствени средства ще
бъде в съответствие с критериите, предвиде
ни в чл. 8 и 9, и ще има характеристиките,
определящи класифицирането по чл. 71, 73 и
77 от Регламент (ЕС) 2015/35;
3. не са пропуснати факти, които, ако са
известни на комисията, биха могли да повлия
ят върху нейното решение дали да одобри
оценката и класификацията на елемента от
собствени средства.
(2) В заявлението застрахователят, съот
ветно презастрахователят, посочва другите
заявления, подадени от него или които към
момента са предвидени в рамките на следва
щите шест месеца, за одобрение на елементи
заедно със съответните дати на заявленията.
Чл. 21. (1) Заст раховател ят, съответно
презастрахователят, трябва да предостави
описание на начина, по който критериите по
чл. 8 и 9 и характеристиките, определящи кла
сифицирането по чл. 71, 73 и 77 от Регламент
(ЕС) 2015/35, са изпълнени, включително как
елементът ще допринесе за съществуващата
капиталова структура на застрахователя, съ
ответно презастрахователя, и как елементът
може да даде възможност на застрахователя,
съответно презастрахователя, да изпълни
текущи или бъдещи капиталови изисквания.
(2) Застрахователят, съответно презастра
хователят, трябва да предостави описание
на елемента от основни собствени средства
в достатъчна степен, което да позволи на
комисията да направи заключение относно
способността на елемента да покрива загуби,
включително договорните условия на споразу
мението, което урежда елемента от собствени
средства, и условията по всяко друго свързано
споразумение, заедно с доказателства, ако е
относимо, че контрагент е сключил догово
ра и всяко друго свързано споразумение и
доказателства, че договорът и всички други
свързани споразумения са правно обвързва
щи и подлежащи на изпълнение във всички
относими юрисдикции.
Чл. 22. (1) Заявлението по чл. 19 се счита
за пълно, ако съответства на чл. 19 – 21.
(2) Комисията по предложение на замест
ник-председателя в срок до 30 дни от датата
на получаването на заявлението уведомява
писмено заявителя дали приетото заявление
се счита за пълно.
(3) Ако представеното заявление е непълно
или нередовно или са необходими допъл
нителна информация или доказателства за
верността на данните, комисията изпраща
съобщение в срок до 30 дни от получаване на
заявлението и определя срок за отстраняване
на установените непълноти и несъответствия
или за представяне на допълнителна инфор
мация и документи.
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(4) Комисията по предложение на замест
ник-председателя се произнася в разумен срок,
който не може да надвишава три месеца от
датата на получаване на пълно заявление, освен
когато са налице извънредни обстоятелства,
в който случай комисията се произнася не
по-късно от шест месеца от получаването на
пълното заявление.
(5) Извънредни обстоятелства са такива
обстоятелства с неочакван и непреодолим
характер, които обективно възпрепятстват
вземането на решение от комисията. Извън
редните обстоятелства се съобщават свое
временно на заявителя преди изтичането на
срока по ал. 4.
(6) Ако е необходимо за оценката на еле
мента от собствени средства, комисията от
правя искане за допълнителна информация от
застрахователя, съответно презастрахователя,
след като е уведомила заявителя, че заявле
нието е пълно. Срокът по ал. 4, съответно
по ал. 5, спира да тече от датата на искането
на допълнителната информация до датата на
нейното получаване.
(7) Застрахователят, съответно презастра
хователят, уведомява заместник-председате
ля за всяка промяна на обстоятелствата по
заявлението.
(8) Промяната в обстоятелствата по заяв
лението по ал. 7 се счита за ново заявление,
освен ако:
1. промяната се дължи на искане от страна
на заместник-председателя или комисията за
допълнителна информация; или
2. комисията по предложение на заместникпредседателя прецени, че промяната не оказва
значително въздействие върху разглеждането
на заявлението.
(9) Застрахователят, съответно презастра
хователят, може да оттегли заявлението чрез
отправяне на писмено известие във всеки
един момент преди вземане на решение от
комисията. Ако впоследствие застрахователят,
съответно презастрахователят, подаде отново
същото или актуализирано заявление, се счита,
че е подадено ново заявление.
(10) Член 3, ал. 2 и 3 се прилага съответно.
Чл. 23. Решението по заявлението заедно
с мотивите по него се съобщава в 7-дневен
срок на застрахователя, съответно презастра
хователя.
Г л а в а

ш е с т а

ОСОБЕНИ ИЗИСКВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗК А С
ОПРЕДЕЛЕНИ К АТЕГОРИИ СОБСТВЕНИ
СРЕДСТВА
Чл. 24. (1) По отношение на допълнител
ните собствени средства застрахователите,
съответно презаст рахователите, прилагат
Насоките относно допълнителните собствени
средства (EIOPA-BoS-14/167 BG), приети от
Европейския орган.
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(2) По о т ношен ие на т ре т и ра не т о на
свързани предприятия, включващи участия,
застрахователите, съответно презастрахова
телите, прилагат Насоките относно третира
нето на свързани предприятия, включващи
участия (EIOPA-BoS-14/170 BG), приети от
Европейския орган.
(3) По отношение на обособените фондове
застрахователите, съответно презастраховате
лите, прилагат Насоките относно обособените
фондове (EIOPA-BoS-14/169 BG), приети от
Европейския орган.
Чл. 25. (1) Заст раховател ят, съответно
презастрахователят, който е участващо пред
приятие по смисъла на чл. 233, ал. 4 КЗ,
идентифицира своите свързани предприятия и
участия на базата на оценка от своята гледна
точка като отделен субект.
(2) Комисията, съответно заместник-пред
седателят, при идентифициране на свързано
предприятие или участие в съответствие с
чл. 233, ал. 6 КЗ взема предвид и:
1. акционерни участия на застрахователя,
съответно презастрахователя, който е участ
ващо предприятие в предприятието, и потен
циални увеличения поради притежаването на
опции, варанти или подобни инструменти;
2. правата на членство на застрахователя,
съответно презастрахователя, който е участ
ващо предприятие във взаимозастрахователно
предприятие или предприятие от взаимо
застрахователен тип, както и потенциални
увеличения в тези права;
3. представителството от страна на за
страхователя, съответно презастрахователя,
притежаващ дялово участие в администра
тивния, управителния или надзорния орган
на предприятието;
4. участието на застрахователя, съответ
но презастрахователя, който е участващо
предприятие, в процесите на определяне на
политиката на предприятието, включително
вземане на решения за разпределения на ди
виденти или други разпределения;
5. съществените сделки между застрахо
вателя, съответно презастрахователя, който
е участващо предприятие, и другото пред
приятие;
6. едновременно присъствие или редуване
на едни и същи лица, които ефективно упра
вляват застрахователя, съответно презастра
хователя, който е участващо предприятие, и
другото предприятие;
7. осигуряването на съществена техническа
информация на другото предприятие;
8. общо управление на застрахователя, съ
ответно презастрахователя, който е участващо
предприятие, и на другото предприятие.
(3) Комисията, съответно заместник-пред
седателят, разглеж да всяка първоначална
оценка по ал. 1 от застрахователя, съответно
презастрахователя, който е участващо пред
приятие, в съответствие с ал. 2, т. 1 – 8.
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ДЯЛ ВТОРИ
СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА НА ЗАСТРАХОВА
ТЕЛИТЕ БЕЗ ПРАВО НА ДОСТЪП ДО ЕДИННИЯ ПАЗАР
Г л а в а

с е д м а

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СОБСТВЕНИТЕ СРЕД
СТВА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛИ БЕЗ ПРАВО
НА ДОСТЪП ДО ЕДИННИЯ ПАЗАР
Чл. 26. (1) Общата сума на собствените
средства на застрахователите без право на
достъп до единния пазар, намалени с нема
териалните активи, по всяко време трябва да
е най-малко равна на границата на платежос
пособност, изчислена по реда на тази наредба,
или на минималния размер на гаранционния
капитал, когато той е по-висок от границата
на платежоспособност.
(2) Коригираната платежоспособност на
застраховател по чл. 212, ал. 1 КЗ не трябва
да бъде отрицателна величина.
Чл. 27. (1) Застрахователите без право на
достъп до единния пазар представят в ко
мисията справка за размера на собствените
средства и границата на платежоспособност
заедно с годишния финансов отчет.
(2) Застрахователите по чл. 212, ал. 1 КЗ
представят заедно с консолидирания финансов
отчет и справка за коригираната платежос
пособност.
(3) Собствените средства и границата на
платежоспособността се изчисляват въз основа
на данните от отчетите, справките и прило
женията, изготвяни съгласно изискванията,
предвидени в наредбата по чл. 125, ал. 2 КЗ.
Чл. 28. (1) Собствените средства са сво
бодните от всякакви предвидими задължения
активи на застрахователя, които се образуват
като сбор от следните елементи:
1. капитала:
а) за акционерните дружества – записания
акционерен капитал;
б) за взаимозастрахователните коопера
ции – дяловите вноски;
2. резервите и фондовете по чл. 118, ал. 2 КЗ;
3. неразпределената печалба от минали
години, намалена с очакваните плащания по
дивиденти и други отчисления;
4. преоценъчните резерви, образу вани
според приложимите счетоводни стандарти;
5. суми, привлечени от застрахователя чрез
дългово-капиталови (хибридни) инструменти;
6. сумите, привлечени като подчинен дълг.
(2) Сборът по ал. 1 се намалява със:
1. невнесения капитал;
2. номиналната стойност на обратно изку
пените собствени акции;
3. загубата от текущата година и непокри
тите загуби от минали години;
4. балансовата стойност на участията по
смисъла на § 1, т. 18 от допълнителните
разпоредби на КЗ, които застрахователят
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притежава в застраховател, презастраховател,
пенсионноосигурително дружество, застра
хователен холдинг, застрахователен холдинг
със смесена дейност, кредитна институция,
финансова институция по чл. 3, ал. 1 от За
кона за кредитните институции, дружество
за спомагателни услуги по чл. 2, ал. 4 от
Закона за кредитните институции, инвести
ционен посредник, управляващо дружество,
както и инвестициите в дългово-капиталови
(хибридни) инструменти и в подчинен дълг
в такива дружества, в които застрахователят
има участие, когато те не са консолидирани
в отчета му;
5. балансовата стойност на у части ята,
които надхвърлят 50 на сто от капитала на
свързаното дружество, които застрахователят
притежава в търговски дружества, различни
от дружествата по т. 4, както и инвестициите
в дългово-капиталови (хибридни) инструмен
ти и в подчинен дълг в такива дружества, в
които застрахователят има участие, когато те
не са консолидирани в отчета му.
(3) Заместник-председателят може да из
ключи прилагането на ал. 2, т. 4 в случаите,
когато застрахователят е придобил участи
ето или дела в капитала или е направил
инвестицията временно и с цел финансово
подпомагане на дружеството във връзка с
неговото оздравяване и предпазване от не
платежоспособност.
Чл. 29. Печалбата по чл. 28, ал. 1, т. 3 може
да бъде включена в собствените средства,
ако общото събрание на акционерите или на
член-кооператорите е взело решение от нея
да не бъдат разпределяни дивиденти или да
не бъдат правени други отчисления.
Чл. 30. (1) Средствата по чл. 28, ал. 1, т. 5
трябва да отговарят на следните изисквания:
1. сумите по тях са платени изцяло;
2. не е налице срок за тяхното изплащане;
3. изплащането им не е обезпечено под
никаква форма от застрахователя;
4. в случай на ликвидация или на несъстоя
телност на застрахователя изплащането им е
допустимо, след като се удовлетворят изцяло
вземанията на всички останали кредитори;
5. вземанията по тях относно главницата
(номинала) не могат да станат изискуеми,
без да е налице одобрение от комисията по
предложение на заместник-председателя;
6. условията, при които тези средства са
привлечени от застрахователя, му дават пра
во да отлага изплащането на лихвата или на
дивидента по тях;
7. условията, при които са привлечени
тези средства, са такива, че при неплащане
на главница, съответно на капитала или на
лихвата, съответно на дивидента по тях, за
страхователят може да продължи дейността си.
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(2) За получаване на одобрение по ал. 1, т. 5
застрахователят представя мотивирано заявле
ние, придружено с доказателства. Комисията
по предложение на заместник-председателя се
произнася в срок един месец от получаване на
заявлението, като може да поиска допълни
телна информация или доказателства в срок
не по-късно от 14 дни от получаване на заяв
лението. Срокът за произнасяне спира да тече
до представяне на поисканата информация или
доказателства. Комисията по предложение на
заместник-председателя се произнася с отказ,
ако прецени, че заявлението не е обосновано
или че твърдените факти и обстоятелства не
са доказани с представените доказателства.
Чл. 31. (1) Подчиненият дълг по чл. 28,
ал. 1, т. 6 трябва да отговаря на следните
изисквания:
1. сумите по дълга са платени изцяло;
2. изплащането му не е обезпечено под
никаква форма от застрахователя;
3. първоначалният срок до падежа му е не
по-малък от 5 години – за подчинен дълг с
фиксиран падеж;
4. става изискуем с 5-годишно предизвес
тие, освен ако връщането му се извършва с
одобрение на комисията по предложение на
заместник-председателя – за подчинен дълг,
чийто падеж не е фиксиран;
5. предсрочното му изплащане не може да
се извърши, ако вследствие на това собстве
ните средства няма да бъдат достатъчни за
покритие на границата на платежоспособност;
6. не е възможна предсрочната изискуемост
на дълга;
7. ако са уговорени лихви или други дохо
ди, изплащането им не може да се извърши
преди падежа на дълга;
8. в случай на ликвидация или на несъсто
ятелност на застрахователя изплащането му е
допустимо, след като се удовлетворят изцяло
вземанията на всички останали кредитори;
9. условията по дълга може да се променят
само след одобрение на комисията по пред
ложение на заместник-председателя.
(2) През последните 5 години до падежа
подчиненият дълг с фиксиран падеж се включ
ва в собствените средства на застрахователя с
намаление в размер 20 на сто годишно. След
падежа на дълга той се изключва изцяло при
изчисляването на собствените средства.
(3) Когато подчиненият дълг по ал. 1 е без
фиксиран падеж, връщането му се извършва
след одобрение на комисията по предложение
на заместник-председателя въз основа на пис
мено заявление, подадено от застрахователя
най-малко 6 месеца по-рано, ако е спазено
изискването на чл. 26, ал. 1. В заявлението
по изречение първо се посочват датата на
връщането на дълга и общата сума на собст
вените средства преди и след връщането му.
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(4) За получаване на одобрение по ал. 1,
т. 4 или 9 или по ал. 3 се прилага редът по
чл. 30, ал. 2.
(5) Застрахователят предоставя в срок 14
дни от възникване на правоотношението ин
формация, която удостоверява изискванията
по ал. 1.
Чл. 32. (1) Размерът на средствата по чл. 28,
ал. 1, т. 5 и 6 не може да надвишава 50 на сто
от по-малката стойност на една от следните
две величини:
1. собствените средства;
2. границата на платежоспособност.
(2) Делът на подчинения дълг с фиксиран
падеж в средствата по ал. 1 не може да над
вишава 25 на сто.
Ч л. 33. (1) Зас т ра ховат ел, извърш ва щ
застрахователна дейност, която обхваща за
страховки по раздел I, т. 1 и 2 от приложение
№ 1 от КЗ, може да включи в собствените
си средства 50 на сто от бъдещите печалби
по тези застраховки, като стойността им не
може да надвишава 25 на сто от по-малката
от следните две величини:
1. собствените средства;
2. границата на платежоспособност.
(2) Стойността на бъдещите печалби се
получава като произведение от:
1. очакваната годишна печалба, която не
може да надвишава средното аритметично от
печалбите по застраховките по ал. 1, получени
през последните 5 години, и
2. множител, равен на оставащия среден
период до изтичането на срока на договорите
по тези застраховки, като не може да бъде
по-голям от 6.
(3) Включването в собствените средства на
бъдещите печалби по застраховките по ал. 1
се одобрява от комисията по предложение на
заместник-председателя въз основа на писмено
заявление, придружено с актюерски доклад,
в който мотивирано се излага вероятността
за възникване на бъдещите печалби.
(4) Комисията по предложение на замест
ник-председателя се произнася по заявлението
в 14-дневен срок от подаването на всички
необходими документи и незабавно уведомява
заявителя, като в 3-дневен срок от вземане на
решението изпраща и писмено уведомление.
(5) Не се включват в собствените средства
бъдещи печалби по застраховките по ал. 1,
които възникват от вече отчетени и включени
в собствените средства преоценки на активи.
Чл. 34. Застраховател, извършващ застра
хователна дейност, която обхваща застраховки
по раздел I от приложение № 1 от КЗ, когато
не ползва цилмеров резерв или когато обра
зува резерв, цилмериран с квота, по-малка
от надбавката за разходи за аквизиция към
нето премията, с одобрението на комисията
по предложение на заместник-председателя
може да включи в собствените си средства
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разликата в сумите между нецилмерирания
или частично цилмерирания математически
резерв и резерва, който би се получил при
цилмерирането с квота, равна на включената
в премията добавка за аквизиционни разхо
ди. Сумата по изречение първо не може да
превишава 3,5 на сто от разликата между
застрахователните суми и съответните мате
матически резерви по договорите, за които е
възможно цилмериране. Разликата се нама
лява с размера на отложените аквизиционни
разходи, отчетени в актива на баланса.
Чл. 35. (1) Застраховател, извършващ дей
ност по застраховки по раздел II от прило
жение № 1 от КЗ, който дисконтира резерва
за предстоящи плащания, по реда на чл. 7,
ал. 4 от Наредба № 27 от 2006 г. за реда и
методиката за образуване на техническите
резерви от застрахователите и от презастра
хователите (обн., ДВ, бр. 36 от 2006 г.; изм. и
доп., бр. 65 от 2007 г.) намалява собствените
си средства с разликата между дисконтира
ния и недисконтирания размер на резерва за
предстоящи плащания.
(2) Намалението по ал. 1 не се извършва
по застраховки по раздел II, т. 1 и 2 от при
ложение № 1 от КЗ, както и при включени
в резерва претенции с равни периодични
плащания.
Ч АСТ ТРЕТА
КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ НА ИНДИ
ВИДУАЛНО НИВО
ДЯЛ ПЪРВИ
КАПИТАЛОВО ИЗИСКВАНЕ ЗА ПЛАТЕЖО
СПОСОБНОСТ. СТАНДАРТНА ФОРМУЛА
Г л а в а

о с м а

ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ
Чл. 36. Капиталовото изискване за пла
тежоспособност, изчислявано въз основа на
стандартната формула, е сумата на следните
елементи:
1. основното капиталово изиск ване за
платежоспособност съгласно чл. 37;
2. капиталовото изискване за оперативен
риск съгласно чл. 45;
3. корекцията за способността за покри
ване на загуби на техническите резерви и на
отложените данъци съгласно чл. 46.
Чл. 37. (1) Основното капиталово изискване
за платежоспособност обхваща индивидуал
ните рискови модули, агрегирани съгласно
т. 1 от приложение № 1, и съдържа най-малко
следните рискови модули:
1. общозаст рахователен подписваческ и
риск;
2. животозастрахователен подписвачески
риск;
3. здравнозастрахователен подписвачески
риск;
4. пазарен риск;
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5. риск от неизпълнение от страна на
контрагента.
(2) За целите на ал. 1, т. 1, 2 и 3 застрахо
вателните и презастрахователните дейности
се групират към подписваческия рисков мо
дул, който най-добре отразява техническия
характер на стоящите в основата (базовите)
рискове.
(3) Корелационните коефициенти за агре
гиране на рисковите модули по ал. 1, а също
и калибрирането на капиталовите изисквания
за всеки рисков модул водят до съвкупно
капиталово изискване за платежоспособност,
отговарящо на принципите по чл. 170 КЗ.
(4) Всеки един от посочените рискови моду
ли по ал. 1 се калибрира посредством метод,
базиран върху стойност под риск („Value-atRisk“) при спазване на доверителен интервал
от 99,5% за период от една година. Когато е
приложимо, диверсификационните ефекти се
вземат предвид при структурирането на всеки
рисков модул.
(5) Всички застрахователи и презастрахо
ватели използват едни и същи структура и
спецификации за рисковите модули както по
отношение на основното капиталово изискване
за платежоспособност, така и по отношение
на всяко опростено изчисление по чл. 47.
(6) По отношение на рисковете, произтича
щи от катастрофи, когато е подходящо, може
да бъдат използвани географски спецификации
при изчисляването на животозастраховател
ните, общозастрахователните и здравнозастра
хователните подписвачески рискови модули.
(7) Замяната на част от параметрите на стан
дартната формула с параметри, специфични за
застрахователя, съответно презастрахователя,
се извършва по реда на чл. 173 КЗ.
(8) Одобрението по чл. 173, ал. 1 КЗ се
извършва по реда на Регламент за изпълнение
(ЕС) 2015/498 на Комисията от 24 март 2015 г.
за определяне в съответствие с Директива
2009/138/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета на техническите стандарти за из
пълнение във връзка с процедурите за одоб
ряване от надзорния орган на използването
на специфични за предприятието параметри
(OB, L 79/8 от 25 март 2015 г.).
Чл. 38. Основното капиталово изискване
за платежоспособност се изчислява в съот
ветствие с чл. 39 – 43.
Чл. 39. (1) Общозастрахователният подпис
вачески рисков модул отразява риска, произ
тичащ от задълженията по общо застраховане,
по отношение на покритите застрахователни
рискове и използваните процеси при упраж
няването на дейността.
(2) Модулът по ал. 1 взема предвид неси
гурността в резултатите на застрахователя,
съответно презастрахователя, по отношение
на съществуващите застрахователни и преза
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страхователни задължения, както и на новите
дейности, които се очаква да бъдат записани
през следващите 12 месеца.
(3) Модулът по ал. 1 се изчислява съгласно
точка 2 от приложение № 1 като комбинация
между капиталовите изисквания най-малко
за следните подмодули:
1. риск от загуба или от неблагоприятна
промяна в стойността на застрахователните
задължения в резултат на колебания във вре
мето на настъпването, честотата и тежестта
на застрахователните събития, както и на
разпределението във времето и размера на
уредените претенции (риск в общото застра
ховане, свързан с определянето на премии и
резерви);
2. риск от загуба или от неблагоприятна
промяна в стойността на застрахователните
задължения в резултат на значителна несигур
ност, свързана с допускания при формирането
на цена и резерви, по отношение на екстремни
или извънредни събития (катастрофичен риск
в общото застраховане).
Чл. 40. (1) Животозастрахователният под
писвачески рисков модул отразява риска,
произтичащ от животозастрахователни задъл
жения, по отношение на покритите застрахо
вателни рискове и използваните процеси при
извършването на дейността.
(2) Модулът по ал. 1 се изчислява съглас
но т. 3 от приложение № 1 като комбинация
между капиталовите изисквания най-малко
за следните подмодули:
1. риск от загуба или от неблагоприятна
промяна в стойността на застрахователните
задължения в резултат на промени на ниво
то, тренда или волатилността на смъртност
та, когато увеличаването на равнището на
смъртност води до нарастване на стойността
на застрахователните задължения (риск от
смърт/смъртност);
2. риск от загуба или от неблагоприятна
промяна в стойността на застрахователните
задължения в резултат на промени на ниво
то, тренда или волатилността на смъртност
та, когато намаляването на равнището на
смъртност води до нарастване на стойността
на застрахователните задължения (риск от
дълголетие);
3. риск от загуба или от неблагоприятна
промяна в стойността на застрахователните
задължения в резултат на промени на нивото,
тренда или волатилността на инвалидността,
заболяванията и заболеваемостта (риск от
инвалидност/заболяване);
4. риск от загуба или от неблагоприятна
промяна в стойността на застрахователните
задължения в резултат на промени на нивото,
тренда или волатилността на разходите, въз
никнали при обслужването на застраховател
ните и презастрахователните договори (риск,
свързан с разходи в животозастраховането);
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5. риск от загуба или от неблагоприятна
промяна в стойността на застрахователните
задължения в резултат на промени на нивото,
тренда или волатилността на актуализаци
онните ставки, прилагани при анюитети, в
резултат на промяна на правното статукво
или на здравното състояние на застрахованите
лица (актуализационен риск);
6. риск от загуба или от неблагоприятна
промяна в стойността на застрахователните
задължения в резултат на промени на нивото
или волатилността на равнището на изтичане
на валидността, прекратяване, подновяване и
откупуване на полици (риск от прекратяване);
7. риск от загуба или от неблагоприятна
промяна в стойността на застрахователните
задължения в резултат на значителна несигур
ност, свързана с допускания при формирането
на цена и резерви, по отношение на екстремни
или необичайни събития (катастрофичен риск
в животозастраховането).
Чл. 41. (1) Здравнозастрахователният под
писвачески рисков модул отразява риска,
произтичащ от подписването на здравноза
страхователни задължения, независимо дали
е осъществявано на техническа база, близка
до тази на животозастраховането, или не, по
отношение както на покритите застраховател
ни рискове, така и на използваните процеси
при упражняването на дейността.
(2) Модулът по ал. 1 покрива най-малко
следните рискове:
1. риск от загуба или от неблагоприятна
промяна в стойността на застрахователните
задължения в резултат на промени на ниво
то, тренда или волатилността на разходите,
възникнали при обслужването на застрахо
вателните и презастрахователните договори;
2. риск от загуба или от неблагоприятна
промяна в стойността на застрахователните
задължения в резултат на колебания при на
стъпването, честотата и тежестта на застрахо
вателните събития, както и на разпределе
нието във времето и размера на уредените
претенции към момента на формирането на
резерви;
3. риск от загуба или от неблагоприятна
промяна в стойността на застрахователните
задължения в резултат на значителна несигур
ност, свързана с допускания при формирането
на цена и резерви, по отношение на зарази и
големи епидемии, а също и на необичайно
то натрупване на рискове в резултат на тези
екстремни обстоятелства.
Чл. 42. (1) Пазарният рисков модул от
разява риска, произтичащ от нивото или
волатилността на пазарните цени на финан
совите инструменти, които оказват влияние
върху стойността на активите и пасивите
на предприятието. Той отразява надлежно
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структурното несъответствие между активите
и пасивите, по-специално по отношение на
тяхната дюрация.
(2) Модулът по ал. 1 се изчислява съглас
но т. 4 от приложение № 1 като комбинация
между капиталовите изисквания най-малко
за следните подмодули:
1. чувствителността на стойността на акти
вите, пасивите и финансовите инструменти към
промяна в срочната структура на лихвените
проценти или на волатилността на лихвените
проценти (лихвен риск);
2. чувствителността на стойността на ак
тивите, пасивите и финансовите инструменти
към промяната в нивото или волатилността
на пазарните цени на акциите (риск, свързан
с акции);
3. чувствителността на стойността на ак
тивите, пасивите и финансовите инструменти
към промяната в нивото или волатилността
на пазарните цени на недвижими имоти (риск,
свързан с недвижими имоти);
4. чувствителността на стойността на ак
тивите, пасивите и финансовите инструменти
към промяната в нивото или волатилността
на кредитните спредове над срочната струк
тура на безрисковия лихвен процент (риск,
свързан с лихвения спред);
5. чувствителността на стойността на ак
тивите, пасивите и финансовите инструменти
към промяната в нивото или волатилността
на валутните обменни курсове (валутен риск);
6. допълнителни рискове за застраховател
или презастраховател, произтичащи или от
липса на диверсификация в портфейла от
активи, или от голяма рискова експозиция,
свързана с неизпълнение от страна на един
емитент или на група от свързани емитенти
(риск, свързан с пазарна концентрация).
Чл. 43. (1) Рисковият модул във връзка с не
изпълнение от страна на контрагента отразява
възможните загуби в резултат на неочаквано
неизпълнение или влошаване на кредитната
позиция на контрагентите или длъжниците на
застрахователя, съответно презастрахователя,
през следващите 12 месеца. Рисковият модул
във връзка с неизпълнение от страна на кон
трагента обхваща договорите за намаляване
на риска, като например презастрахователни
споразумения, секюритизация и деривати,
вземания от посредници, а също и други
кредитни експозиции, които не са покрити
в рисковия подмодул, свързан с лихвения
спред. Той отчита надлежно обезпечението
или друга гаранция, държани от или за сметка
на застрахователя или презастрахователя, и
свързаните с това рискове.
(2) Рисковият модул във връзка с неиз
пълнение от страна на контрагента взема
под внимание за всеки отделен контрагент
съвкупната рискова експозиция на застрахова
теля или презастрахователя към контрагента
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независимо от правната форма на договорните
задължения към застрахователя, съответно
презастрахователя.
Чл. 44. (1) Подмодулът на риск, свързан с
акции, изчисляван в съответствие със стан
дартната формула, включва симетрична ко
рекция на капиталовото изискване за риска,
свързан с акции, прилагана за покриване на
риска, който се поражда от промени в рав
нището на цените на акциите.
(2) Симетричната корекция, която се из
вършва по отношение на стандартното капи
талово изискване за риска, свързан с акции,
калибрирано в съответствие с чл. 37, ал. 4
за покриване на риска, който се поражда от
промени в равнището на цените на акции
те, се основава върху функция от текущото
равнище на съответен капиталов индекс и
среднопретегленото равнище на този индекс.
Среднопретегленото равнище се изчислява за
подходящ период от време, който е един и същ
за всички застрахователи и презастрахователи.
(3) Си мет ри ч ната корек ц и я, коя т о се
извършва спрямо стандартното капиталово
изискване за риска, свързан с акции, покри
ваща риска, който се поражда от промени в
равнището на цените на акциите, не може да
води до прилагане на капиталово изискване
за риска, свързан с акции, което да е с повече
от 10 процентни пункта по-ниско или с 10
процентни пункта по-високо от стандартното
капиталово изискване за капиталов риск.
Чл. 45. (1) Капиталовото изискване за опе
ративен риск отразява оперативните рискове,
доколкото те не са отразени в рисковите мо
дули по чл. 37. Това изискване се калибрира
в съответствие с чл. 170, ал. 3 КЗ.
(2) По отношение на животозастрахова
телните договори, при които инвестицион
ният риск се носи от титулярите на полица,
изчисляването на капиталовото изискване за
операционен риск взема предвид сумата на
годишните разходи, възникнали във връзка
с тези застрахователни задължения.
(3) По отношение на дейност по застрахо
ване и презастраховане, различна от тази по
ал. 2, изчисляването на капиталовото изисква
не за операционен риск взема предвид обема
на тази дейност, изразен в получени премии
и технически резерви, образувани във връзка
с тези застрахователни и презастрахователни
задължения. В този случай капиталовото
изискване за оперативни рискове не превишава
30 % от основното капиталово изискване за
платежоспособност за тези застрахователни
и презастрахователни дейности.
Чл. 46. (1) Корекцията за способността за
покриване на загуби на техническите резер
ви и на отложените данъци по чл. 36, т. 3,
която застрахователят, съответно презастра
хователят, извършва, отразява потенциалната
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компенсация на неочакваните загуби чрез
намаляване на техническите резерви или на
отсрочените данъци или комбинация от двете.
(2) Корекцията отчита ефекта на намалява
не на риска, произтичащ от бъдещите дискре
ционни плащания по застрахователните дого
вори, доколкото застрахователят, съответно
презастрахователят, може да докаже, че сумите
от намаляването на тези плащания могат да
бъдат използвани за компенсиране на неочак
вани загуби, ако такива възникнат. Ефектът
от нама л яване на риска, произтичащ от
бъдещите дискреционни плащания, не може
да бъде по-висок от сумата на техническите
резерви и отсрочените данъци, свързани с
тези бъдещи дискреционни плащания.
(3) За целите на ал. 2 стойността на бъде
щите дискреционни плащания при неблаго
приятни обстоятелства се сравнява със сумата
на тези плащания при допускането, стоящо
в основата на изчисляването на най-добрата
прогнозна оценка.
Чл. 47. Застрахователят, съответно преза
страхователят, може да използва опростено
изчисление за специфични рискови модули
или подмодули, когато естеството, мащабът
и сложността на рисковете, пред които те са
изправени, го оправдават и когато изискването
всички застрахователи и презастрахователи да
прилагат стандартното изчисление не би било
пропорционално. Опростеното изчисление се
калибрира в съответствие с чл. 170, ал. 2 КЗ.
Г л а в а
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К АПИТАЛОВОТО ИЗИСКВАНЕ ЗА ПЛА
ТЕЖОСПОСОБНОСТ И СТАНДАРТНАТА
ФОРМУЛА
Раздел I
Приложими насоки относно капиталовото
изискване за платежоспособност и стандарт
ната формула
Чл. 48. Застрахователят, съответно пре
застрахователят, по чл. 15, ал. 1 КЗ прилага
Насоките относно прилагането на спора
зумения за пасивно презастраховане към
подмодула на подписваческия риск в общото
застраховане (EIOPA-BoS-14/173 BG), приети
от Европейския орган.
Чл. 49. Застрахователят, съответно пре
застрахователят, по чл. 15, ал. 1 КЗ при из
числяването на капиталовите изисквания за
животозастрахователния подписвачески риск
прилага Насоките относно прилагането на
модула на животозастрахователния подпис
вачески риск (EIOPA-BoS-14/175 BG), приети
от Европейския орган.
Чл. 50. Застрахователят, съответно пре
заст раховател ят, по чл. 15, а л. 1 КЗ при
определяне и пресмятане на стойностите,
участващи в изчисляването на капиталовите
изисквания за катастрофичния риск в здрав
ното застраховане, при различни възможни
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случаи и ситуации прилага Насоките относно
подмодула на катастрофичния риск в здравното
застраховане (EIOPA-BoS-14/176 BG), приети
от Европейския орган.
Чл. 51. Застрахователят, съответно преза
страхователят, по чл. 15, ал. 1 КЗ, използващ
стандартната формула при изчисляването на
пазарния риск, свързан с капиталовото изис
кване за платежоспособност на индивидуална
основа, прилага Насоките относно подхода
на подробен преглед (EIOPA-BoS-14/171 BG),
приети от Европейския орган.
Чл. 52. Застрахователят, съответно преза
страхователят, по чл. 15, ал. 1 КЗ по отноше
ние на модулите на пазарния риск и на риска
от неизпълнение от страна на контрагента
в стандартната формула прилага Насоките
относно третирането на експозициите към
пазарния риск и към риска от контрагента в
стандартната формула (EIOPA-BoS-14/174 BG),
приети от Европейския орган.
Чл. 53. Застрахователят, съответно преза
страхователят, по чл. 15, ал. 1 КЗ по отношение
на изчисляването на капиталово изискване
за пазарен риск прилага Насоките относно
базисния риск (EIOPA-BoS-14/172 BG), приети
от Европейския орган.
Чл. 54. Застрахователят, съответно пре
застрахователят, по чл. 15, ал. 1 КЗ по от
ношение на изчисляването на корекциите
за способността за покриване на загуби на
техническите резерви и отсрочените данъци за
капиталовото изискване за платежоспособност
прилага Насоките относно способността за
покриване на загуби на техническите резерви
и отсрочените данъци (EIOPA-BoS-14/177 BG),
приети от Европейския орган.
Раздел II
Надзорни разрешения във връзка с капита
ловото изискване за платежоспособност
Чл. 55. Заместник-председателят разрешава
на застрахователя, съответно презастраховате
ля, при определяне на данъчните последици от
загубата по чл. 207, параграф 1 от Регламент
(ЕС) 2015/35 да използва подход на базата
на средни данъчни ставки, при условие че
може да докаже, че средни данъчни ставки са
подходящи и избягват съществена неточност
на корекцията.
Чл. 56. (1) Заместник-председателят раз
решава на застрахователя, съответно преза
страхователя, да не взима предвид условните
отсрочени данъчни активи при изчисляването
на корекцията за способността за покриване
на загуби в случаите, когато за застраховате
ля, съответно презастрахователя, е прекалено
трудно да докаже тяхната допустимост.
(2) За получаване на разрешение по ал. 1
се прилага чл. 3.
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СПЕЦИФИЧНИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО
ПАРАМЕТРИ
Чл. 57. Застрахователят, съответно преза
страхователят, по чл. 15, ал. 1 КЗ по отношение
на критериите за качество на данните, които
се вземат предвид в процеса на изчисляване
на специфичните за тях параметри и специ
фичните за групата параметри, прилага Насо
ките относно специфичните за предприятието
параметри (EIOPA-BoS-14/178 BG), приети от
Европейския орган.
Чл. 58. (1) Застраховател ят, съответно
презастрахователят, спазва изискванията за
използване на специфичните за него параметри
като част от оценката на собствения риск и
платежоспособността.
(2) Застрахователят, съответно презастра
хователят, информира комисията чрез надзор
ния доклад за оценка на собствения риск и
платежоспособността за съществени промени
в информацията, включена в заявлението за
одобрение по чл. 173 КЗ във връзка с чл. 1
от Регламент 2015/498, и предоставя подробни
данни за всички съществени промени.
(3) В слу чай че използването на нови
данни предизвиква съществени промени в
информацията, включена в заявлението за
одобрение по чл. 173 КЗ във връзка с чл. 1 от
Регламент 2015/498, застрахователят, съответно
презастрахователят, представя в комисията
всички данни за извършеното изчисляване
на специфичните параметри.
(4) В случай че застрахователят, съот
ветно презастрахователят, установи, че друг
стандартизиран метод осигурява по-точен
резултат с цел изпълняване на изискванията
за калибриране по чл. 170, ал. 2 и 3 КЗ, той
подава ново заявление за одобрение по чл. 173
КЗ във връзка с чл. 1 от Регламент 2015/498
за използването на алтернативния стандар
тизиран метод.
Чл. 59. (1) Когато застрахователят, съ
ответно презастрахователят, е нарушил из
искванията за използване на специфичните
за него параметри, заместник-председателят
задължава застрахователя, съответно преза
страхователя, да преустанови нарушението в
срок от три месеца.
(2) В случая по ал. 1 заместник-председа
телят взема предвид степента и обхвата на
неспазването, времето, необходимо за кори
гирането му, както и действията, които за
страхователят, съответно презастрахователят,
възнамерява да предприеме за възстановяване
на изискванията за използване на специфич
ните за него параметри.
(3) Когато неспазването не може да бъде
отстранено в срок от три месеца, комисията
по предложение на заместник-председателя
отменя издаденото одобрение за използване
на специфичните за застрахователя, съответно
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презастрахователя, параметри в съответствие с
чл. 6 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/498
на Комисията от 24 март 2015 г. за опреде
ляне в съответствие с Директива 2009/138/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета
на техническите стандарти за изпълнение във
връзка с процедурите за одобряване от над
зорния орган на използването на специфични
за предприятието параметри.
(4) След отмяната на одобрението застра
ховател ят, съответно презаст раховател ят,
преизчисл ява капита ловото изиск ване за
платежоспособност чрез използването на
стандартни параметри и подава ново заявле
ние за одобрение по чл. 173 КЗ във връзка с
чл. 1 от Регламент 2015/498, в случай че въз
намерява отново да използва специфични за
застрахователя, съответно презастрахователя,
параметри.
Чл. 60. (1) Ако комисията по предложение
на заместник-председателя изисква застра
ховател ят, съответно презаст раховател ят,
да използва специфични за застрахователя,
съответно презастрахователя, параметри в
съответствие с чл. 174 КЗ, с решение определя
на застрахователя, съответно презастрахова
теля, параметрите по чл. 218 от Регламент
(ЕС) 2015/35 да бъдат заменени.
(2) Комисията по предложение на замест
ник-председателя задължава застрахователя,
съответно презастрахователя, в срок от един
месец да подаде заявление по ал. 1, след
като анализира наличните стандартизирани
методи.
Чл. 61. (1) При преценката дали същест
вува значително отклонение по смисъла на
чл. 174 КЗ, комисията по предложение на
заместник-председателя отчита значимите
фактори, както следва:
1. констатациите, произтичащи от процеса
на надзорен преглед;
2. естеството, вида и размера на откло
нението;
3. вероятността и сериозността на всяко
неблагоприятно влияние върху титулярите на
полици и бенефициерите;
4. нивото на чувствителност на допускани
ята, с които е свързано отклонението;
5. очакваната дюрация и волатилност на
отклонението по време на отклонението.
(2) Комисията по предложение на замест
ник-председателя извършва преценката по
ал. 1 на нивото на всеки сегмент, за който е
възможно използването на специфичните за
застрахователя, съответно презастрахователя,
параметри.
Чл. 62. (1) Заявлението за одобрение на
използването на специфични за групата па
раметри включва най-малко информацията
по параграфи 2, 3 и 4 от чл. 1 от Регламент
за изпълнение (ЕС) 2015/498, като всяко по
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зоваване на „специфичните за предприятието
параметри“ се разбира като позоваване на
„специфични за групата параметри“.
(2) При искане от комисията, когато е орган
за надзор на група, застрахователят, съответ
но презастрахователят, притежаващ участие,
застрахователният холдинг или финансовият
холдинг със смесена дейност осигурява допъл
нителна информация, необходима за оценката
на заявлението.
Чл. 63. (1) В случай на заявление за одо
брение на използването на специфичните за
застрахователя, съответно презастрахователя,
параметри от отделен застраховател, съответно
презастраховател, който е включен в обхвата
на изчисляването на платежоспособността на
група, комисията, когато получи заявлението,
информира надзорния колегиум за получа
ването и за своето решение. В случай че е
отказала издаването на одобрение, комисията
информира надзорния колегиум за мотивите
за своето решение.
(2) Преди вземане на окончателно реше
ние относно заявлението за използване на
специфични за групата параметри комисията,
когато е орган за надзор на групата, трябва
да вземе предвид решенията на надзорните
органи относно заявленията на отделни за
страхователи, съответно презастрахователи,
включени в обхвата на изчисляването на пла
тежоспособността на групата, за използване
на специфичните за застрахователя, съответно
презастрахователя, параметри.
ДЯЛ ВТОРИ
КАПИТАЛОВО ИЗИСКВАНЕ ЗА ПЛАТЕЖО
СПОСОБНОСТ. ВЪТРЕШНИ МОДЕЛИ
Г л а в а

е д и н а д е с е т а

ОБЩИ ПРАВИЛА
Раздел І
Правила относно прилагане и тълкуване.
Предварително заявление
Чл. 64. (1) Застраховател ят, съответно
презастрахователят, по чл. 15, ал. 1 КЗ по
отношение на използването и оценката на
вътрешни модели прилага Насоките относно
използването на вътрешни модели (EIOPABoS-14/178 BG), приети от Европейския орган.
(2) Одобренията по глава тринадесета,
раздел III КЗ се издават по реда на Регламент
за изпълнение (ЕС) 2015/460 на Комисията
от 19 март 2015 г. за определяне на техниче
ски стандарти за изпълнение по отношение
на процедурата за одобряване на вътрешен
модел в съответствие с Директива 2009/138/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета
(Регламент (EС) 2015/460) (ОВ, L 76/13 от
20 март 2015 г.).
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(3) За одобренията за използване на вът
решни модели за група се прилага Регламент
за изпълнение (ЕС) 2015/461 на Комисията от
19 март 2015 г. за определяне на технически
стандарти за изпълнение по отношение на
процеса на постигане на съвместно решение
относно заявлението за използване на вътре
шен модел на групата в съответствие с Дирек
тива 2009/138/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета (ОВ, L 76/19 от 20 март 2015 г.).
Раздел ІI
Предварително заявление за вътрешен модел
Чл. 65. (1) Застраховател, съответно пре
застраховател, който възнамерява да подаде
заявление (искане) за одобряване на пълен
или частичен вътрешен модел, може да по
даде предварително заявление, за да може
комисията по предложение на заместник-пред
седателя да формира становище доколко за
страхователят, съответно презастрахователят,
е подготвен за използване на вътрешен модел
за изчисляване на капиталовото изискване за
платежоспособност съгласно КЗ и за изпъл
нение на другите изисквания по отношение
на вътрешните модели.
(2) За предварителното заявление по ал. 1
се прилагат Насоките за предварително заяв
ление за вътрешни модели (EIOPA CP 13/011
BG), приети от Европейския орган.
(3) Становището по ал. 1 се формира в
срок от шест месеца от подаване на предва
рителното заявление.
Раздел ІIІ
Изисквания във връзка със заявление (искане)
за използване на вътрешен модел на група
Чл. 66. (1) В случай на заявление (искане)
за използване на вътрешен модел на група
съгласно чл. 252 КЗ заявителят включва за
всяко свързано предприятие, подало заявление
за използване на вътрешния модел на група
за изчисляване на своето капиталовото изис
кване за платежоспособност, информацията
по чл. 2 от Регламент за изпълнение (ЕС)
2015/460, която е специфична за това свързано
предприятие, освен ако тази информация е
вече подадена от застрахователя, съответно
презастрахователя, който е участващо пред
приятие.
(2) Заявителят представя информация за
всяко свързано предприятие, вк лючено в
заявлението (искането) по ал. 1, доколко съз
даването, изпълнението или валидирането на
компонентите на вътрешния модел на група,
които са необходими за изчисляването на ка
питаловото изискване за платежоспособност
на свързаното предприятие, са извършени
от друго свързано предприятие в рамките
на групата.
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Чл. 67. (1) В случай на заявление (искане)
за използване на вътрешен модел за група
искането за допълнителна информация от
свързано предприятие от съответните участ
ващи надзорни органи по смисъла на чл. 343,
параграф 2 от Регламент (ЕС) 2015/35 се
подава първо до комисията, когато е орган
за надзор на група. В случай че комисията е
орган за надзор на групата, препраща искането
до свързаното предприятие или осигурява на
съответния надзорен орган, който е поискал
информацията, съответните документи, ако
вече са є предоставени.
(2) В случай на заявление (искане) за из
ползване на вътрешен модел на група съглас
но чл. 252 КЗ комисията, когато е надзорен
орган на свързано предприятие, по смисъла
на чл. 347, параграф 3 от Регламент (ЕС)
2015/35, може директно да поиска допълни
телна информация от свързаното предприя
тие, върху което осъществява надзор, за да
оцени съответствието на вътрешния модел на
групата с изискванията за вътрешни модели
по отношение на капиталовото изискване за
платежоспособност на това свързано пред
приятие. Комисията информира надлежно
органа за надзор на групата за искането за
предоставяне на информация.
Чл. 68. (1) В случай на заявление (искане)
по чл. 252 КЗ като част от обосновката по
чл. 343, параграф 5 или чл. 347, параграф 6 от
Регламент (ЕС) 2015/35 заявителят посочва
намерението, ако има такова, да разшири
обхвата на вътрешния модел в бъдеще, за да
включи за целите на изчисляването на капи
таловото изискване за платежоспособност на
група което и да е от свързаните предприятия
в обхвата на надзора на групата, но които не
са включени в обхвата на вътрешния модел
в заявлението (искането).
(2) В случай на заявление (искане) по чл. 252
КЗ като част от обосновката на обхвата на
вътрешния модел заявителят описва намере
нието, ако има такова, да разшири в бъдеще
обхвата на вътрешния модел, за да включи
изчисляването на капиталовото изискване
за платежоспособност на някое свързано
предприятие, което не е включено в обхвата
за изчисляване на неговото капиталово из
искване за платежоспособност с вътрешния
модел на групата.
Чл. 69. В заявление (искане) за използване
на вътрешен модел на група съгласно чл. 252
КЗ заявителят изрично посочва доколко тех
ническите спецификации на вътрешния модел
на групата могат да се различават, когато
вътрешният модел се използва за изчисля
ването на капиталовото изискване за плате
жоспособност на групата и изчисляването на
капиталовото изискване за платежоспособност
на свързаните предприятия, включително:
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1. третиране на сделките в рамките на група
за изчисляване на капиталовото изискване за
платежоспособност на свързаните предпри
ятия и където е приложимо – капиталовото
изискване за платежоспособност на групата;
2. списък на параметрите в рамките на
вътрешния модел, които могат да бъдат оп
ределени по различен начин за различните
изчисления, извършени с вътрешния модел
на група, за целите на изчисляване на капи
таловото изискване за платежоспособност на
групата и изчисляването на индивидуалните
капиталови изисквания за платежоспособ
ност; и
3. описание на специфичните за групата
рискове, които са от значение единствено при
изчисляването на капиталовото изискване за
платежоспособност на група.
Раздел ІV
Промени в модела
Чл. 70. (1) Заст раховател ят, съответно
презастрахователят, уведомява комисията за
незначителните промени на вътрешния модел
най-малко веднъж на три месеца в срок от 15
дни след изтичане на съответното тримесе
чие. Незначителните промени във вътрешния
модел се включват в доклад, който описва
количественото и качественото влияние на
промените и приблизителните кумулативни
количествени и качествени въздействия на
промените върху одобрения вътрешен модел.
(2) Застрахователят, съответно презастрахо
вателят, използва последния вътрешен модел,
одобрен от комисията, като референция за
оценка дали комбинация от несъществени
промени се счита за съществена промяна,
освен ако не е одобрено друго от комисията.
Чл. 71. (1) Заявление за разширения на
вътрешния модел на група по ал. 2 се подава
от заявителя до органа за надзор на група,
като се прилага редът за съществена промяна
на вътрешния модел по чл. 7 от Регламент за
изпълнение (ЕС) 2015/460.
(2) Разширенията по ал. 1 са:
1. разширението за изчисляване на капи
таловото изискване за платежоспособност на
свързано предприятие – застраховател или
презастраховател, включено в съответния мо
мент в обхвата на вътрешния модел на група
за изчисляване на капиталовото изискване
за платежоспособност на групата, но което в
съответния момент не използва вътрешния
модел на група за изчисляването на своето
капиталово изискване за платежоспособност;
2. разширението за обхващане на нови
елементи на ниво група; и
3. разширението за обхващане на нови
елементи на ниво свързано предприятие –
застраховател или презастраховател, което
към съответния момент използва вътрешен
модел на група за изчисляване на неговото
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капиталово изискване за платежоспособност,
включително разширението, свързано с еле
менти, които вече са използвани на ниво група
или на други свързани предприятия.
Раздел V
Прогноза на вероятностно разпределение
Чл. 72. За формиране на становище при
прилагане на чл. 177, ал. 2, изречение трето
от КЗ заместник-председателят взема предвид
най-малко:
1. рисковия профил на застрахователя, съ
ответно презастрахователя, и в каква степен
той е отразен от прогнозата на вероятностно
разпределение;
2. текущия напредък в актюерската наука
и общоприетата пазарна практика съгласно
чл. 229, буква a) от Регламент (ЕС) 2015/35;
3. по отношение на нивото на пълнота
на прогнозата на вероятностно разпределе
ние всички мерки, които застрахователят,
съответно презастрахователят, предприема
за гарантиране на спазването на всеки от
тестовете и стандартите на вътрешния модел
по чл. 176 – 182 КЗ;
4. за конкретен разглеждан риск начина,
по който избраните техники и прогнозата
на вероятностно разпределение, получена от
застрахователя, съответно презастрахователя,
си взаимодействат с други рискове в обхвата
на вътрешния модел по отношение на нивото
на пълнота на прогнозата на вероятностно
разпределение съгласно чл. 232 от Регламент
(ЕС) 2015/35;
5. естеството, мащаба и сложността на раз
глеждания риск, както е посочено в чл. 577,
ал. 3 КЗ.
Раздел VI
Вътрешни модели за групи. Функциониране
на колегиумите
Чл. 73. (1) При оценка на пригодността на
обхвата на вътрешния модел, когато комисията
е орган за надзор на групата, друг участващ
надзорен орган по смисъла на чл. 343, пара
граф 2 от Регламент (ЕС) 2015/35 или друг
надзорен орган, определен от колегиума по
чл. 344, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2015/35,
отчита най-малко:
1. значимостта на свързаните предприятия
в рамките на групата по отношение на рис
ковия профил на групата;
2. рисковия профил на свързаните пред
приятия в рамките на групата, сравнен с
цялостния рисков профил на групата;
3. преходен план от групата за разширява
не на обхвата на модела на по-късен етап и
съответни срокове, ако е приложимо;
4. пригодността на стандартната формула
или друг вътрешен модел, който е одобрен
или в процес на одобрение, за изчисляване на
капиталовото изискване за платежоспособност
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на всяко свързано предприятие – застрахова
тел или презастраховател, включено в обхвата
на вътрешния модел;
5. пригодността на стандартната формула
или друг вътрешен модел, който е одобрен или
в процес на одобрение, за изчисляването на
капиталовото изискване за платежоспособност
на всяко свързано предприятие – застрахова
тел или презастраховател, в рамките на гру
пата, но невключено в обхвата на вътрешния
модел на групата.
(2) Когато оценява пригодността на из
ключването на свързаните предприятия в
рамките на групата от обхвата на вътрешния
модел, комисията, когато действа в качест
вото на орган по ал. 1, трябва да оцени дали
изключването на застрахователя, съответно
презастрахователя, може да доведе до:
1. неправилно разпределение на собст
вените средства на базата на капиталовите
изисквания за платежоспособност на отделния
застраховател, съответно презастраховател,
а не неговия принос към рисковия профил
на групата;
2. несъответствия, които произтичат от
използването на вътрешния модел за изчис
ляване на капиталовото изискване за пла
тежоспособност на група и използването на
стандартната формула или различен вътрешен
модел, одобрен или в процес на одобрение,
от някое свързано предприятие в рамките на
групата за изчисляване на неговото капиталово
изискване за платежоспособност;
3. слабости при управлението на риска на
групата и свързаните предприятия в рамките
на групата в резултат на ограничения обхват
на вътрешния модел; или
4. неподходящо капиталово изискване за
платежоспособност на групата във връзка с
рисковия профил на групата.
Чл. 74. (1) Когато комисията е орган за
надзор на групата, при консултиране с другите
съответни надзорни органи съставя работен
план за оценка и одобрение на вътрешен
модел и правила за комуникация, които да
бъдат следвани от тези органи по време на
процеса на оценка и одобрение на вътрешния
модел за групата.
(2) Когато е необходимо, комисията, когато
е орган за надзор на групата, при консултиране
с другите съответни надзорни органи акту
ализира работния план на вътрешния модел.
(3) Във връзка с оценката на вътрешния
модел комисията, когато е орган за надзор на
група, гарантира, че работният план обхваща
графика, основните стъпки и резултатите за
тази оценка. В случая с вътрешен модел на
група съгласно чл. 252 КЗ комисията, когато
е орган за надзор на група или на друг съ
ответен надзорен орган, преценява включва
нето в работния план на вътрешния модел
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на конкретни разпоредби между тях. Когато
комисията е органът за надзор на групата,
работният план най-малко:
1. установява кога и как да консултира и
да ангажира в оценката другите участващи
надзорни органи по чл. 343, параграф 2 от
Регламент (ЕС) 2015/35;
2. установява кога и как да позволи на дру
гите надзорни органи в рамките на надзорния
колегиум по чл. 344, параграф 2 от Регламент
(ЕС) 2015/35 да участват в оценката;
3. идентифицира приоритетите за оценката,
като отчита обхвата на вътрешния модел,
специфичните особености на всяко свързано
предприятие в рамките на групата, рисковия
профил на групата и свързаните предприятия
в рамките на групата и наличната и относима
информация за вътрешния модел;
4. установява кога и как да докладва ре
зултатите от оценката, направена от съответ
ните надзорни органи до другите съответни
надзорни органи.
(4) Във връзка с решението по заявлението
(искането) по чл. 252 КЗ комисията, когато е
орган за надзор на групата, при консултиране
с другите заинтересовани надзорни органи га
рантира, че работният план обхваща графика
за всички стъпки и резултати за постигане
на съвместно решение, както е посочено в
Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/461.
Чл. 75. Когато комисията в качеството си
на участващ надзорен орган идентифицира
значимо съображение относно процеса на
одобрение, тя уведомява относно това органа
за надзор на групата и другите участващи
органи в най-кратки срокове.
Чл. 76. (1) Комисията, когато е орган за
надзор на група или е участващ надзорен
орган, може да поиска и да съгласува органи
зирането на съвместни проверки на място с
други участващи надзорни органи за потвър
ждаване на информация относно оценката на
вътрешен модел за група с цел гарантиране
на ефективността на процеса.
(2) Комисията, когато е орган за надзор
на групата, уведомява другите съответни над
зорни органи, Европейския орган и където е
необходимо, другите членове и участници на
колегиума, които могат да бъдат засегнати
или да се интересуват от участието или от
резултата на съвместната проверка на място.
(3) Когато комисията участва в съвместна
проверка на място, обсъжда и съгласува окон
чателния обхват, цел, структура, разпределение
на задачите и ръководителя на проверката с
останалите надзорни органи.
(4) Комисията, в случай че не е орган за
надзор на групата, информира този орган
за напредъка и констатациите на съвместна
проверка на място.
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(5) Когато комисията ръководи проверката
на място, ако не е орган за надзор на групата,
осигурява относимата документация на органа
за надзор на групата. Комисията, в случай
че е орган за надзор на групата, предоставя
значимата налична документация, получена
от съответните надзорни органи, на другите
надзорни органи, участващи в съвместната
проверка на място, и до Европейския орган.
Комисията, в случай че е орган за надзор на
групата, предоставя на другите членове на
колегиума и на участниците списък с получе
ната относима документация и им осигурява
документи при конкретно искане.
(6) На базата на доклад, съдържащ основ
ните констатации от съвместната проверка
на място, когато комисията е ръководещ про
верката на място надзорен орган, тя обсъжда
с участващите надзорни органи резултата от
нея и действията, които да бъдат предприети.
(7) Когато комисията е органът за надзор
на групата, тя уведомява другите членове
на колегиума и участниците за резултата и
действията като част от договорената кому
никация в рамките на колегиума.
Чл. 77. (1) Комисията, когато е участващ
надзорен орган, обменя и обсъжда с участва
щите надзорни органи основните констатации
от дейностите, извършени дистанционно и
на място.
(2) Комисията, когато е участващ надзорен
орган, информира участващите надзорни орга
ни за подхода, който прилага при проверката
на елементите на вътрешния модел с органа
за надзор на групата и другите участващи
надзорни органи.
(3) Ако в резултат на обмена по ал. 2 ко
мисията, когато е участващ надзорен орган,
идентифицира съществени разлики в прила
ганите подходи, обсъжда и договаря с участ
ващите надзорни органи процес за създаване
на последователни подходи, когато сметнат
такова привеждане в съответствие за уместно.
(4) Ако е уместно, комисията, когато е
участващ надзорен орган, обсъжда инстру
ментите и техниките, които се използват за
преглед на елементите на вътрешния модел
с другите участващи надзорни органи.
Чл. 78. (1) Комисията, когато е орган за
надзор на групата, заедно с другите участващи
надзорни органи решават дали и с кои надзорни
органи от трета държава да се консултират.
(2) Преди консултиране с надзорен орган
на трета държава комисията, когато е ор
ган за надзор на групата, заедно с другите
у частващи надзорни органи предприемат
необходимите мерки за осигуряване, че зако
нодателните разпоредби за поверителността
на информацията на юрисдикцията, където се
намира надзорният орган на трета държава,
са еквивалентни на изискванията за служебна
тайна съгласно Директива 2009/138/ЕО на
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Европейския парламент и на Съвета относно
започването и упражняването на застрахова
телна и презастрахователна дейност.
Чл. 79. Във връзка с оценката на заявле
нието (искането) за одобрение на съществена
промяна към вътрешен модел на група по
чл. 252 КЗ комисията, когато е орган за над
зор на групата, заедно с другите участващи
надзорни органи вземат съвместно решение
дали да делегират оценката на промените на
надзорния орган на свързано предприятие.
ДЯЛ ТРЕТИ
ГРАНИЦА НА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ НА
ЗАСТРАХОВАТЕЛИ БЕЗ ПРАВО НА ДОСТЪП
ДО ЕДИННИЯ ПАЗАР
Г л а в а

д в а н а д е с е т а

ГРАНИЦА НА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ
Раздел I
Общи положения
Чл. 80. Границата на платежоспособност е
минималният размер, на който трябва да са
равни намалените с нематериалните активи
собствени средства, необходими за осигуряване
изпълнението на договорните задължения на
застраховател в дългосрочен план в съответ
ствие с общия обем на дейността им.
Раздел II
Методи за изчисляване на границата на пла
тежоспособност на застраховател, извършващ
застрахователна дейност, която обхваща за
страховки по раздел I от приложение № 1 от КЗ
Чл. 81. (1) Границата на платежоспособност
на застраховател, извършващ застрахователна
дейност, която обхваща застраховки по раз
дел I, т. 1, букви „а“ и „б“ и т. 2 от приложение
№ 1 от КЗ, се определя като сбор от следните
резултати:
1. изчисленията спрямо математическия
резерв;
2. изчисленията спрямо рисковия капитал.
(2) Изчисленията спрямо математическия
резерв по ал. 1, т. 1 се извършват по следния
начин:
1. брутният математически резерв, вклю
чително разпределеният допълнителен доход
съгласно чл. 15 от Наредба № 27 от 2006 г.
за реда и методиката за образуване на тех
ническите резерви от застрахователите и от
презастрахователите (ДВ, бр. 36 от 2006 г.),
резервът за бъдещо участие в дохода, както
и резервът по активно презастраховане, се
умножава по 4 на сто;
2. резултатът по т. 1 се коригира с коефи
циент, равен на отношението между нетния
и брутния размер на математическия резерв;
коефициентът не може да бъде по-малък
от 0,85.
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(3) Изчисленията спрямо рисковия капитал
по ал. 1, т. 2 се извършват по следния начин:
1. за договори, за които рисковият капи
тал не е отрицателна величина – дължимата
заст рахователна су ма по договорите при
настъпване на смърт, намалена с математи
ческия резерв по тези договори, се умножава
с 0,3 на сто; в математическия резерв не се
включва разпределеният допълнителен доход
съгласно чл. 15 от Наредба № 27 от 2006 г.
за реда и методиката за образуване на тех
ническите резерви от застрахователите и от
презастрахователите; за срочна застраховка
„Живот“ с покритие на риска „смърт“ със
срок на договора до три години включително
рисковият капитал се умножава с 0,1 на сто,
а при срок на договора над 3 години, но не
повече от 5 години – с 0,15 на сто;
2. резултатът по т. 1 се умножава с коефи
циент, равен на отношението между размера
на рисковия капитал, намален с дела на
презастрахователите, и размера на рисковия
капитал, включващ дела на презастрахова
телите, определени за последната финансова
година; коефициентът не може да бъде помалък от 0,5.
(4) За целите на изчисленията по ал. 2 и
3 вземания към схема със специална цел за
алтернативно прехвърляне на застрахователен
риск могат да се считат за презастраховане
с одобрението на комисията по предложение
на заместник-председателя въз основа на
мотивирано искане, към което се прилагат
писмени доказателства относно надеждността
на схемата със специална цел за алтернативно
прехвърляне на застрахователен риск. Прилага
се чл. 33, ал. 4.
Чл. 82. Границата на платежоспособност
на застраховател, извършващ застраховател
на дейност, която обхваща застраховки по
раздел I, т. 3 от приложение № 1 от КЗ, се
определя като сбор от:
1. четири на сто от брутните резерви по
застраховка „Живот“, свързана с инвестици
онен фонд, умножени по коефициент, равен
на отношението между нетните и брутните
резерви по застраховка „Живот“, свързана с
инвестиционен фонд – когато застрахователят
носи инвестиционен риск; коефициентът не
може да бъде по-малък от 0,85;
2. едно на сто от брутните резерви по
застраховка „Живот“, свързана с инвестици
онен фонд, умножени по коефициент, равен
на отношението между нетните и брутните
резерви по застраховка „Живот“, свързана с
инвестиционен фонд – когато застрахователят
не носи инвестиционен риск и пренесената
сума за покриване на разходите по управление
е фиксирана за период над 5 години; коефи
циентът не може да бъде по-малък от 0,85;
3. двадесет и пет на сто от нетните админи
стративни разходи по този вид застраховка за
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последната година – когато застрахователят не
носи инвестиционен риск и пренесената сума
за покриване на разходите по управление не
е фиксирана за период над 5 години;
4. три десети на сто от рисковия капитал,
умножени по коефициент, равен на отноше
нието между размера на рисковия капитал,
намален с дела на презастрахователите, и
размера на рисковия капитал, включващ дела
на презастрахователите, определени за послед
ната финансова година – когато застрахова
телят покрива риска „смърт“; коефициентът
не може да бъде по-малък от 0,5.
Чл. 83. Границата на платежоспособност
на застраховател, извършващ застраховател
на дейност, която обхваща застраховки по
раздел I, т. 4 от приложение № 1 от КЗ, се
определя по реда на чл. 81, ал. 1, т. 1.
Чл. 84. Границата на платежоспособност
на застраховател, извършващ застрахователна
дейност, която обхваща застраховки по раз
дел I, т. 1, буква „в“ от приложение № 1 от
КЗ, се определя по реда на чл. 86.
Чл. 85. (1) Границата на платежоспособност
на застраховател, извършващ застраховател
на дейност, която обхваща застраховки по
раздел I от приложение № 1 от КЗ, е сума от
резултатите по чл. 81, ал. 1, чл. 82, 83 и 84.
(2) Границата на платежоспособност на
застраховател, извършващ застрахователна
дейност, която обхваща застраховки по раздел I
и по раздел II, буква „А“, т. 1 или 2 или т. 1 и 2
от приложение № 1 от КЗ, е сума от резултата
по ал. 1 и границата му на платежоспособност
за застраховките по раздел II, буква „А“, т. 1
или 2 или т. 1 и 2 от приложение № 1 от КЗ,
определена по реда на чл. 86.
Раздел III
Методи за изчисляване на границата на пла
тежоспособност на застраховател, извършващ
застра хователна дейност, която обхваща
застраховки по раздел II от приложение
№ 1 от КЗ
Чл. 86. (1) Границата на платежоспособност
се определя по следните методи:
1. изчисления спрямо премиите;
2. изчисления спрямо средногодишния
размер на претенциите.
(2) Изчисленията спрямо премиите по
ал. 1, т. 1 се извършват съгласно приложение
№ 2, като за база се използва по-голямата от
следните две величини:
1. премийният приход през последната
финансова година;
2. спечелените премии през последната
финансова година.
(3) Изчисленията спрямо средногодишния
размер на претенциите по ал. 1, т. 2 се из
вършват съгласно приложение № 3, като за
база се използват претенциите по договори
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през последните 3 финансови години, съот
ветно през последните 7 финансови години,
когато застрахователят покрива основно един
или повече от рисковете „буря“, „градушка“,
„замръзване“.
(4) По застраховката по раздел II, т. 18 от
приложение № 1 от КЗ размерът на изплате
ните претенции при изчисляване на границата
на платежоспособност спрямо средногодиш
ния размер на претенциите е размерът на
разходите, извършени от застрахователя по
предоставяне на помощ при пътуване.
(5) Границата на платежоспособност на
застраховател, извършващ застраховки по
раздел II от приложение № 1 от КЗ, е равна
на по-високия от двата резултата, получени
от изчисленията по методите по ал. 1.
Чл. 87. (1) По мотивирано искане на за
страховател, към което се прилагат писме
ни доказателства относно надеждността на
схема със специална цел за алтернативно
прехвърляне на застрахователен риск, замест
ник-председателят може да одобри вземания
към такава схема да могат да се считат за
презастраховане за целите на изчисленията на
коефициентите К1 по приложение № 2 и К2
по приложение № 3 в показателите за дела на
презастрахователите в извършените плащания
по претенции през последните 3 финансови
години и за промяна в дела на презастрахо
вателите в резерва за предстоящи плащания
през последните 3 финансови години.
(2) За получаване на одобрение по ал. 1 се
прилага редът по чл. 30, ал. 2.
Чл. 88. Ако границата на платежоспо
собност, определена по реда на чл. 287, е
по-ниска от границата на платежоспособ
ност за предходната година, то границата на
платежоспособност ще бъде най-малко равна
на границата на платежоспособност за пред
ходната година, умножена по коефициент,
равен на отношението между нетния резерв
за предстоящи плащания в края на финан
сова година и нетния резерв за предстоящи
плащания в началото на финансова година.
Коефициентът не може да бъде по-голям от
единица.
Ч АСТ ЧЕТВЪРТА
ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ НА ГРУПА
Г л а в а

т р и н а д е с е т а

ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ НА ГРУПА ЗА
СТРАХОВАТЕЛИ И ПРЕЗАСТРАХОВАТЕЛИ
С ПРАВО НА ДОСТЪП ДО ОБЩИЯ ПАЗАР
Чл. 89. Застрахователят, съответно пре
застрахователят, по чл. 15, ал. 1 КЗ по отно
шение на някои аспекти на изискванията за
изчисляване на груповата платежоспособност
на застрахователи и презастрахователи с право
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на достъп до общия пазар прилага Насоките
относно груповата платежоспособност (EIOPABoS-14/181 BG), приети от Европейския орган.
Чл. 90. (1) Съгласно чл. 236 КЗ, когато е
налице подгрупа, посочена в чл. 234, ал. 1, т. 1
и 2 КЗ, комисията, когато е орган за надзор на
група по чл. 281, ал. 2 КЗ, след консултация
с другите заинтересовани надзорни органи
осъществява надзора на групата на нивото на
крайното предприятие майка в Европейския
съюз и Европейското икономическо прос
транство (ЕИП).
(2) Когато застраховател или презастрахо
вател, който е предприятие майка, застрахо
вателният холдинг или финансовият холдинг
със смесена дейност е със седалище извън
ЕИП и подлежи на еквивалентен надзор на
група в трета държава, комисията, когато е
орган за надзор на група по чл. 281, ал. 2 КЗ,
признава надзора на група, извършен от над
зорните органи в третата държава, съгласно
чл. 279 КЗ и освобождава групата от третата
държава от надзор на група на крайното ниво
в Европейски съюз за всеки конкретен случай
поотделно, при положение че това би довело
до по-ефективен надзор на групата и не въз
препятства надзорните дейности на комисията
и заинтересованите надзорни органи.
(3) След консултация с другите заинтере
совани надзорни органи комисията, когато е
орган за надзор на група по чл. 281 КЗ, пре
ценява, че по-ефективен надзор на група се
постига, ако са изпълнени следните критерии:
1. глобалният надзор на група позволява
надеждна оценка на рисковете, на които са
изложени подгрупата от ЕИП и нейните дру
жества, като се имат предвид структурата на
групата, естеството, мащабът и сложността
на рисковете и разпределението на капитала
в рамките на групата;
2. текущото осъществявано сътрудничество
между органа за надзор на група в третата
държава и надзорните органи от ЕИП за съот
ветната група е структурирано и се управлява
по подходящ начин чрез редовни заседания и
подходящ обмен на информация в рамките
на надзорния колегиум;
3. на тези редовни заседания на надзорните
органи, ангажирани с надзора на групата, е
договорен годишен работен план, включително
съвместни проверки на място.
(4) Когато застраховател или презастрахо
вател, който е предприятие майка, застрахо
вателният холдинг или финансовият холдинг
със смесена дейност имат седалище извън
ЕИП и не подлежат на еквивалентен надзор
в трета държава, надзорът на платежоспособ
ността на групата трябва да бъде приложен
на нивото на крайното предприятие майка в
Европейския съюз, ако съществува група по
смисъла на чл. 234, ал. 1, т. 1 и 2 КЗ. Когато
такава група не съществува, комисията ре
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шава дали да изисква по силата на чл. 280,
ал. 1, т. 1 КЗ създаването на застрахователен
холдинг или финансов холдинг със смесена
дейност със седалище в Европейския съюз и
да постави тази група от ЕИП под надзор на
група и изчисляване на платежоспособност
на групата.
Чл. 91. Когато предприятие майка е за
страхователен холдинг със смесена дейност,
изчисляването на платежоспособност на гру
пата трябва да се прилага за всяка част от
групата, изпълняваща критериите на чл. 234,
ал. 1, т. 1, 2 или 3 КЗ, но не се прилага за
застрахователния холдинг със смесена дейност.
Чл. 92. При вземане на решение дали
изключителното прилагане на метод 1 не е
уместно съгласно чл. 328, параграф 1, буква
д) от Регламент (ЕС) 2015/35, когато замест
ник-председателят осъществява функциите
на орган за надзор на група, взема предвид
наличието на сделки в рамките на група меж
ду свързаното предприятие, което се оценява
за приспадане и агрегиране, и всички други
дружества в обхвата на изчисляване на пла
тежоспособност на групата.
Чл. 93. (1) Когато свързано предприятие е
свързано с друго предприятие съгласно чл. 12,
параграф 1 от Директива 83/349/ЕИО, за
страхователят, съответно презастрахователят,
който е участващо предприятие, застрахова
телният холдинг или финансовият холдинг със
смесена дейност определя пропорционалния
дял, който се използва при изчисляване на
платежоспособност на групата, без значение
на избора на метод за изчисляване.
(2) Използваният пропорционален дял е
100 %. В случай че групата заяви пред за
местник-председателя, който осъществява
функциите на орган за надзор на група, използ
ването на друг процент, тя подава заявление,
в което излага мотиви относно уместността
за използването на друг пропорционален дял.
След консултация с другите заинтересовани
надзорни органи и със самата група замест
ник-председателят взема решение относно
уместността на пропорционалния дял.
(3) При изчисляването на платежоспособ
ност на групата съгласно метод 1 застрахо
вателят, съответно презастрахователят, който
е участващо предприятие, застрахователният
холдинг или финансовият холдинг със смесена
дейност определя пропорционалния дял, кой
то притежава в свързаните си предприятия,
като използва:
1. 100 %, ако е включено дъщерно дружество
съгласно чл. 335, параграф 1, букви a) и б) от
Регламент (ЕС) 2015/35, освен ако е решено
друго в съответствие с чл. 94;
2. процента, използван за изготвяне на
консолидираните счетоводни отчети, ако са
включени предприятия съгласно чл. 335, па
раграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) 2015/35;
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3. пропорционални я д ял от записани я
капитал, притежаван пряко или косвено, от
застрахователя, съответно презастрахователя,
който е участващо предприятие, застрахова
телния холдинг или финансовия холдинг със
смесена дейност, ако са включени свързани
предприятия съгласно чл. 335, параграф 1,
буква д) от Регламент (ЕС) 2015/35.
Чл. 94. (1) За да докаже, че отговорността
на предприятието майка е строго ограничена
до дела на капитала на застрахователното или
презастрахователното дъщерно предприятие,
както е предвидено в чл. 242, ал. 4 КЗ, пред
приятието майка предоставя на заместникпредседателя, когато осъществява функциите
на орган за надзор на група, данни, че са
изпълнени критериите по-долу:
1. не е сключено споразумение за прехвър
ляне на печалби и загуби и не са договорени
гаранции, нито споразумения за поддържане
на нетна стойност или други споразумения на
предприятието майка или всяко друго свър
зано предприятие, осигуряващо финансово
подпомагане;
2. инвестицията в дъщерното предприятие
не се счита за стратегическа инвестиция за
предприятието майка;
3. предприятието майка не се възползва от
предимство от своето участие в дъщерното
предприятие, когато сключва сделки в рамките
на група, включително заеми, презастрахо
вателни споразумения или споразумения за
услуги;
4. дъщерното предприятие не е основен
ком понен т в бизнес модела на г ру пата,
включително относно предлагане на продук
ти, клиентска база, подписваческа дейност,
посредничество, инвестиционна стратегия и
управление; освен това дъщерното предприя
тие не извършва дейност под същото име или
търговска марка и не съществуват припокри
ващи се отговорности на ниво управителни
или контролни органи на групата;
5. писмено споразумение между предприя
тието майка и дъщерното предприятие изрич
но ограничава подкрепата на предприятието
майка в случай на недостиг на средства до
дела на предприятието майка в капитала на
дъщерното предприятие; дъщерното предпри
ятие изготвя стратегия за преодоляване на
недостига на средства, включително гаранции
от миноритарни акционери.
(2) Когато дъщерно предприятие е включено
в обхвата на вътрешния модел за изчисляване
на капиталово изискване за платежоспособ
ност на група, заместник-председателят, когато
осъществява функциите на орган за надзор на
група, не разрешава на предприятието майка
да отчита недостига на средства на дъщерното
предприятие на пропорционална основа.
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(3) Заместник-председателят, когато осъ
ществява функциите на орган за надзор на
група, оценява критериите по ал. 1 след кон
султация с другите заинтересовани надзорни
органи и със самата група за всеки конкретен
случай поотделно, като отчита специфичните
белези на групата.
(4) Статутът на строго ограничената отго
ворност на предприятието майка подлежи на
годишен преглед от заместник-председателя,
когато осъществява функциите на орган за
надзор на група.
(5) Предприятието майка и дъщерното
предприятие оповестяват разрешението за
признаване на недостига на средства на про
порционална основа с цел информиране на
титулярите на полици и инвеститорите като
съществена информация в частта управление
на капитала на груповия и индивидуалния
отчет за платежоспособността и финансовото
състояние.
(6) При изготвянето на консолидирани
данни по метод 1 собствените средства и ка
питаловото изискване за платежоспособност
на дъщерното дружество се изчисляват на
пропорционална основа вместо прилагането
на пълна консолидация.
(7) При изготвянето на агрегирани данни
по метод 2 собствените средства и капита
ловото изискване за платежоспособност на
дъщерното предприятие се изчисляват чрез
използването на п ропорциона лен д ял от
дъщерното предприятие, също в случай на
недостиг на средства.
Чл. 95. (1) Застрахователят, съответно пре
застрахователят, който е участващо предпри
ятие, застрахователният холдинг или финан
совият холдинг със смесена дейност оценява
наличието на собствени средства съгласно
чл. 243, ал. 3 и 4 КЗ и съгласно чл. 330 от
Регламент (ЕС) 2015/35 на свързани застра
хователи или презастрахователи, междинни
застрахователни холдинги и междинни фи
нансови холдинги със смесена дейност, които
не са свързани предприятия, и за свързани
застрахователи или презастрахователи от трета
държава, междинни застрахователни холдинги
и междинни финансови холдинги със смесена
дейност, които не са свързани предприятия,
когато елементите на собствените средства
на тези предприятия съществено влияят на
сумата на собствените средства на групата или
на платежоспособност на групата. Лицата по
изречение първо уведомяват заместник-пред
седателя, когато е орган за надзор на група,
как е направена оценката.
(2) Когато осъществява функцията на орган
за надзор на група, заместник-председателят
в тясно сътрудничество с другите участващи
надзорни органи извършва преглед на оцен
ката, направена от групата.
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Чл. 96. Застрахователят, съответно преза
страхователят, който е участващо предприятие,
застрахователният холдинг или финансовият
холдинг със смесена дейност трябва да пре
сметне сумата на малцинствените участия
в допустимите собствени средства, които се
приспадат от собствените средства на групата,
за всяко дъщерно дружество в следния ред:
1. пресмятане на допустимите собствени
средства, надвишаващи приноса на дъщер
ното дружество в капиталовото изискване за
платежоспособност на групата;
2. идентифициране и приспадане на сумата
на неналичните собствени средства, надви
шаващи приноса на дъщерното дружество в
капиталовото изискване за платежоспособност
на групата от допустимите собствени средства,
изчислени по т. 1;
3. пресмятане на частта на малцинствените
участия, които се приспадат от собствените
средства на групата чрез умножаване на
малцинственото участие с резултата по т. 2.
Чл. 97. (1) В случая с трансгранична група,
когато комисията е органът за надзор на гру
па, заместник-председателят обсъжда своята
оценка на неналичните собствени средства с
другите заинтересовани надзорни органи в
рамките на колегиума и със застрахователя,
съответно презастрахователя, който е участ
ващо предприятие, застрахователния холдинг
или финансовия холдинг със смесена дейност.
(2) В периодичния си надзорен доклад за
страхователят, съответно презастрахователят,
който е участващо предприятие, застрахова
телният холдинг или финансовият холдинг
със смесена дейност предоставя на комисията,
когато е орган за надзор на група, оценка на
неналичните собствени средства за всички
предприятия, включени при изчисляването
на платежоспособност на групата. Лицата
по изречение първо обясняват направените
корек ции за приспадане на нена личните
собствени средства.
(3) Когато комисията е органът за надзор
на група, заместник-председателят обсъжда
оценката на неналичните собствени средства
в рамките на колегиума, както и с групата.
(4) Заместник-председателят оценява на
ниво група наличните собствени средства на
поднадзорните лица.
(5) Когато комисията е орган за надзор
на група, заместник-председателят обсъжда с
другите заинтересовани надзорни органи дали
наличните собствени средства се променят
при извършена оценка на индивидуално или
групово ниво.
Чл. 98. (1) В случая с национална група
замест ник-п редседател я т обсъж да своя та
оценка на неналични собствени средства със
застрахователя, съответно презастрахователя,
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който е участващо предприятие, застрахова
телния холдинг или финансовия холдинг със
смесена дейност.
(2) В периодичния си надзорен доклад
застрахователят, съответно презастрахова
телят, който е участващо предприятие, за
страхователният холдинг или финансовият
холдинг със смесена дейност представя на
комисията оценка на неналичните собствени
средства за всички предприятия, включени
при изчисляването на платежоспособност на
групата. Лицата по изречение първо обясня
ват корекциите, направени за приспадане на
неналичните собствени средства.
(3) Когато комисията е органът за надзор
на група, заместник-председателят обсъжда
оценката на неналичните собствени средства
с групата.
Чл. 99. Когато е разпоредено добавяне на
капитал на свързано предприятие във връзка
с рисковия му профил и това свързано пред
приятие е консолидирано съгласно метод 1,
и комисията е орган за надзор на група, тя
оценява на ниво група значимостта на откло
нението на рисковия профил от допусканията,
стоящи в основата на капиталовото изискване
за платежоспособност, както е изчислено чрез
използването на стандартната формула или
вътрешен модел, и преценява необходимостта
от разпореждане за добавяне на капитал върху
капиталовото изискване за платежоспособност
на групата.
Чл. 100. Когато е разпоредено добавяне на
капитал на свързано предприятие от група във
връзка с неговото управление и това свързано
предприятие е консолидирано съгласно ме
тод 1, и когато комисията е орган за надзор на
група, тя оценява на ниво група значимостта
на отклонението от стандартите по чл. 76 – 79
и чл. 86 – 100 КЗ и преценява необходимостта
от добавяне на капитал върху капиталовото
изискване за платежоспособност на групата.
Чл. 101. (1) Когато значимо отклонение по
чл. 76 – 79 и чл. 86 – 100 КЗ е идентифицира
но на ниво група, комисията по предложение
на заместник-председателя оценява дали от
клонението произтича от рисковия профил,
или от системата за управление на ниво на
свързаното предприятие – застраховател или
презастраховател, със седалище в Република
България.
(2) В случаите по ал. 1 комисията по пред
ложение на заместник-председателя оценява
значимостта на отклонението по чл. 76 – 79
и чл. 86 – 100 КЗ от рисковия профил или от
стандартите на системата за управление и
преценява необходимостта от разпореждане за
добавяне на капитал на нивото на свързаното
предприятие – застраховател или презастра
ховател, със седалище в Република България.
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ДОПЪЛНИТЕЛЕН НАДЗОР ВЪРХУ ЗАСТРА
ХОВАТЕЛИ БЕЗ ПРАВО НА ДОСТЪП ДО
ЕДИННИЯ ПАЗАР, КОИТО УЧАСТВАТ В
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ГРУПА
Раздел I
Общи положения
Чл. 102. Застрахователите без право на
достъп до единния пазар, които участват в
застрахователна група, подлежат на допълни
телен надзор с цел установяване на тяхната
платежоспособност с оглед връзките им с
други дружества.
Чл. 103. (1) На допълнителен надзор под
лежи застраховател без право на достъп до
единния пазар, получил лиценз за извършване
на дейност по КЗ:
1. който е участващо дружество най-малко
в един застраховател;
2. чието предприятие майка е застрахо
вателен холдинг или финансов холдинг със
смесена дейност;
3. чието предприятие майка е застрахова
телен холдинг със смесена дейност.
(2) При осъществяване на надзора по ал. 1
се взема предвид дейността на дружествата,
които са:
1. свързани със застрахователя;
2. участващи в застрахователя, и
3. свързани с дружествата, участващи в
застрахователя.
(3) Застрахователят по ал. 1 предоставя ин
формация за целите на допълнителния надзор
на комисията при условията и по реда на КЗ
и Закона за Комисията за финансов надзор.
Когато информацията не бъде предоставена
по реда на изречение първо, заместник-пред
седателят може да я изиска от всяко от лицата
по ал. 2, както и да извърши проверка на
място във всяко от лицата по ал. 2 за нейното
установяване или потвърждаване.
(4) При осъществяване на допълнителния
надзор по ал. 1 комисията по предложение
на заместник-председателя може да не вземе
предвид състоянието на някое от лицата по
ал. 2, когато то се намира в трета държава,
в която съществуват правни ограничения за
предоставяне на необходимата информация.
В този случай се прилагат правилата за пре
ценка на показателите на застрахователя при
липса на информация.
(5) При осъществяване на допълнителния
надзор по ал. 1 комисията по предложение
на заместник-председателя може в конкретен
случай да не вземе предвид състоянието на
лице по ал. 2, когато лицето представлява
незначителен интерес с оглед целите на до
пълнителния надзор върху застрахователя
или отразяването на неговото финансово
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състояние е неуместно или заблуждаващо с
оглед целите на допълнителния надзор върху
застрахователя.
(6) Допълнителният надзор по ал. 1 не
представлява надзор върху застрахователния
холдинг, финансовия холдинг със смесена
дейност или застрахователния холдинг със
смесена дейност на индивидуална основа.
(7) За целите на установяване или пот
върждаване на съществена информация, не
обходима за допълнителния надзор по ал. 1,
която се намира в лице по ал. 2 със седалище
в държава членка, комисията или заместникпредседателят могат да искат съдействието на
компетентните органи на тази държава членка
при спазване на местното законодателство.
Раздел II
Коригирана платежоспособност на застрахо
вателите по чл. 212, ал. 1 КЗ
Чл. 104. (1) Коригираната платежоспособ
ност на застраховател по чл. 212 КЗ се опре
деля съгласно метод 2 по приложение № 4.
(2) Коригираната платежоспособност на
застрахователите по ал. 1 може да се определи
по метод 1 по приложение № 4 с решение на
заместник-председателя.
Чл. 105. (1) При определяне на коригира
ната платежоспособност на застраховател по
чл. 212 КЗ се взема предвид пропорционал
ният дял, който те притежават в свързани
дружества.
(2) Пропорционален дял по ал. 1 е:
1. делът от записани я капита л, който
застрахователят притежава пряко или чрез
свързани лица – когато се прилага метод 1
по приложение № 6, или
2. използваният процент при съставяне на
консолидирания отчет – когато се прилага
метод 2 от приложение № 6.
(3) Независимо от използвания метод по
приложение № 6, когато свързаното друже
ство е дъщерно дружество и има недостиг в
покритието на границата на платежоспособ
ност със собствени средства, се взема предвид
целият недостиг в покритието на границата
на платежоспособност. Когато по преценка
на заместник-председател я отговорност та
на предприятието майка, държащо дела от
капитала, е ограничена само до размера на
този дял, заместник-председателят може да
разреши недостигът в платежоспособността
на дъщерното дружество да се отчете на
пропорционална база.
(4) Когато не са налице капиталови връзки
между някои от дружествата в застрахова
телната група, пропорционалният дял, на
база на който се изчислява коригираната
платежоспособност, се определя от замест
ник-председателя.
(5) При определяне на пропорционалното
участие се прилага и чл. 330, параграф 4 от
Регламент (ЕС) 2015/35 и чл. 96 от тази наредба.
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Чл. 106. (1) Независимо от използвания
метод по приложение № 6 при изчисляване
на коригираната платежоспособност на за
страховател по чл. 212 КЗ двойното използ
ване на включени в собствените средства на
застрахователите елементи, взети предвид
при изчисляване на коригираната платежо
способност, се елиминира.
(2) За целите на ал. 1 при изчисляване на
коригираната платежоспособност и когато това
не е предвидено в използвания метод по при
ложение № 6, се елиминират следните суми:
1. стойността на активите на застрахователя
по чл. 212 КЗ, които представляват финанси
ране на елементи, включени в собствените
средства на застраховател, който е свързано
с него дружество;
2. стойността на активите на застраховател,
който е свързано дружество със застрахователя
по чл. 212 КЗ, които представляват финанси
ране на елементи, включени в собствените
средства на застрахователя по чл. 212 КЗ;
3. стойността на активите на застрахова
тел, който е свързано дружество със застра
хователя по чл. 212 КЗ, които представляват
финансиране на елементи, включени в собст
вените средства на друг застраховател, който
е свързано дружество със застрахователя по
чл. 212 КЗ.
(3) При спазване на ал. 1 и 2 бъдещите
печалби по чл. 33, които се очаква да въз
никнат при застраховател, извършващ застра
ховане или презастраховане, което обхваща
застраховки по раздел I от приложение № 1
от КЗ, който е свързано дружество със застра
хователя по чл. 212 КЗ, могат да се вземат
предвид при изчисленията на коригираната
платежоспособност при условие, че се допуска
включването им в собствените средства на
свързаното дружество застраховател.
(4) При спазване на ал. 1 и 2 записаният,
но невнесен капитал на застраховател, който
е свързано дружество със застрахователя по
чл. 212 КЗ, може да се вземе предвид при
изчисленията на коригираната платежоспособ
ност при условие, че се допуска включването
му в собствените средства на свързаното
дружество застраховател. Изречение първо не
се прилага, когато записаният, но невнесен
капитал представлява потенциално задълже
ние за участващото дружество.
(5) При изчисл яване на коригираната
платежоспособност не се взема предвид за
писаният, но невнесен капитал на застрахова
тел – свързано дружество на застрахователя по
чл. 212 КЗ, който представлява потенциално
задължение за друг застраховател – свързано
дружество със застрахователя по чл. 212 КЗ.
(6) Когато комисията по предложение на
заместник-председателя прецени, че опре
делени елементи на собствени средства на
застрахователя, който е свързано дружество
със застрахователя по чл. 212 КЗ, различни
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от изброените в ал. 3 – 5, които могат да
бъдат взети предвид при изчисляване на ко
ригираната платежоспособност, но не могат
ефективно да се използват за покритие на
границата на платежоспособност на застра
хователя по чл. 212, ал. 1 КЗ, за който се
изчислява коригирана платежоспособност,
тези елементи могат да бъдат включени в
изчислението само доколкото могат да бъдат
взети предвид за покритието на границата на
платежоспособност на свързаното дружество.
(7) Сумата от елементите по ал. 3 – 6 не
може да превишава размера на собствените
средства на застрахователя, който е свързано
дружество.
Чл. 107. (1) При изчисляване на коригира
ната платежоспособност не се вземат предвид
елементи, включени в собствените средства,
които са възникнали от реципрочно финан
сиране между застраховател по чл. 212 КЗ и:
1. свързано дружество;
2. участващо дружество;
3. свързано дружество с участващо в него
дружество.
(2) При изчисл яване на кориг и раната
платежоспособност не се вземат предвид и
елементите, включени в собствените средства
на застраховател или презастраховател, който
е свързано дружество със застрахователя по
чл. 212 КЗ, които възникват от реципрочно
финансиране с друго свързано дружество със
застрахователя по чл. 212 КЗ.
(3) Реципрочно финансиране е налице,
когато застраховател или свързано с него
дружество притежава дялове в капитала или
е отпуснал заеми на друго дружество, което
пряко или чрез свързани лица притежава
елемент, включен в собствените средства
на застрахователя или на свързаното с него
дружество.
Чл. 108. (1) Когато застраховател по чл. 212
КЗ има повече от едно свързано дружество,
което е застраховател, при изчисляването на
коригираната платежоспособност се включ
ват всички свързани дружества, които са
застрахователи.
(2) При последователни участия се изчис
лява коригираната платежоспособност на ниво
на всяко участващо дружество, което е застра
ховател, което има поне едно свързано друже
ство застраховател. Последователно участие
е налице, когато застраховател по чл. 212 КЗ
е участващо дружество в друг застраховател,
който, от своя страна, е участващо дружество
най-малко в един друг застраховател.
Чл. 109. Когато застраховател по чл. 212
КЗ има участие в друг застраховател чрез
застрахователен холдинг или финансов хол
динг със смесена дейност, при изчисляване
на коригираната платежоспособност се взема
предвид платежоспособността на застрахо
вателния холдинг. Платежоспособността на
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застрахователния холдинг или финансовия
холдинг със смесена дейност се определя по
реда на чл. 111.
Чл. 110. Когато информацията относно
свързано дружество, необходима за изчисля
ването на коригираната платежоспособност
на застраховател по чл. 212 КЗ, не е предста
вена в комисията, стойността на това друже
ство в баланса на застрахователя по чл. 212
КЗ се приспада от елементите, включени в
изчислението на коригираната му платежос
пособност. В този случай нереализираните
печалби, свързани с това участие, не се вземат
предвид при изчисляване на коригираната
платежоспособност.
Раздел III
Допълнителен надзор на застрахователи по
чл. 213, ал. 1 КЗ
Чл. 111. (1) Застрахователите по чл. 213 КЗ
подлежат на допълнителен надзор. За застра
хователния холдинг, съответно за финансовия
холдинг със смесена дейност, раздел II се
прилага съответно.
(2) За целите на ал. 1 застрахователният
холдинг, съответно финансови ят холдинг
със смесена дейност, се разглежда като за
страховател, който има нулева граница на
платежоспособност.
Чл. 112. Когато информацията относно
свързано д ру жест во, необходима за осъ
ществяването на допълнителния надзор по
този раздел, не е представена в комисията,
стойността на това дружество в баланса на
застрахователния холдинг, съответно на фи
нансовия холдинг със смесена дейност, се
приспада от елементите, включени в изчис
лението на платежоспособността му. В този
случай нереализираните печалби, свързани
с това участие, не се вземат предвид при
прилагане на мерките за осъществяване на
допълнителен надзор по този раздел.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Цилмериран резерв“ е нетопремийният
резерв, намален с непогасената част на акви
зиционните разходи.
2. „Нетен размер на математическия резерв“
е брутният размер на математическия резерв,
намален с частта на презастрахователя.
3. „Рисков капитал“ е разликата между
сумата, платима при смърт, и математичес
кия резерв.
4. „Нетен размер на резерва по застраховка
„Живот“, свързана с инвестиционен фонд“ е
брутният размер на резерва по застраховка
„Живот“, свързана с инвестиционен фонд,
намален с частта на презастрахователя.
5. „Премиен приход“ е признатият във
финансовия отчет на застраховател премиен
приход.
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6. „Нетен резерв за предстоящи плащания“
е брутният размер на резерва за предстоящи
плащания, намален с частта на презастра
хователя.
7. „Кредитна институция“ е кредитна ин
ституция по смисъла на чл. 4, ал. 1, т. 1 от
Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския
парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относ
но пруденциалните изисквания за кредитните
институции и инвестиционните посредници и
за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012.
§ 2. Тази наредба:
1. Въвежда изискванията на чл. 93 – 96,
чл. 98 и чл. 103 – 109 от Директива 2009/138/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета
от 25 ноември 2009 г. относно започването и
упражняването на застрахователна и преза
страхователна дейност (Платежоспособност II)
(ОВ, бр. L 335, стр. 1, от 17 декември 2009 г .).
2. Въвежда изискванията на чл. 308б (9)
и (10) на Директива 2009/138/ЕО, въведени
с чл. 2 от Директива 2014/51/ЕC на Евро
пейския парламент и на Съвета от 16 април
2014 г. за изменение на Директива 2003/71/
ЕО, Директива 2009/138/ЕО, Регламент (ЕО)
№ 1060/2009, Регламент (ЕО) № 1094/2010
и Регламент (ЕО) № 1095/2010 във връзка
с правомощията на Европейския надзорен
орган (Европейския орган за застраховане и
професионално пенсионно осигуряване) и на
Европейския надзорен орган (Европейския
орган за ценни книжа и пазари) (ОВ, бр. L
153, стр. 1, от 22 май 2014 г.).
3. Въвежда изискванията на чл. 308б (12)
на Директива 2009/138/ЕО, въведени с чл. 2
от Директива 2014/51/ЕC на Европейския
парламент и на Съвета от 16 април 2014 г.
за изменение на Ди рек т ива 20 03/71/ЕО,
Ди рек т ива 20 09/138/ЕО, Регламен т (ЕО)
№ 1060/2009, Регламент (ЕО) № 1094/2010
и Регламент (ЕО) № 1095/2010 във връзка
с правомощията на Европейския надзорен
орган (Европейския орган за застраховане и
професионално пенсионно осигуряване) и на
Европейския надзорен орган (Европейския
орган за ценни книжа и пазари) (ОВ, бр. L
153, стр. 1, от 22 май 2014 г.).
4. Осигурява мерки по прилагането на:
а) Регламент (ЕС) 2015/35 на Комисия
та от 10 октомври 2014 г. за допълнение на
Ди рек т ива 20 09/138/ ЕО на Европейск и я
парламент и на Съвета относно започването
и упражняването на застрахователна и пре
застрахователна дейност (OB, L 12, стр. 1, от
17 януари 2015 г.);
б) Регламент за изпълнение (ЕС) № 2015/499
на Европейската комисия от 24 март 2015 г.
за определяне в съответствие с Директива
2009/138/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета на техническите стандарти за изпълне
ние във връзка с процедурите за одобряване от
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надзорния орган на използването на елементи
на допълнителните собствени средства (OB,
L 79, стр. 12, от 25 март 2015 г.);
в) Регламент за изпълнение (ЕС) № 2015/498
на Европейската комисия от 24 март 2015 г.
за определяне, в съответствие с Директива
2009/138/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета, на техническите стандарти за
изпълнение във връзка с процедурите за одо
бряване от надзорния орган на използването
на специфични за предприятието параметри
(OB, L 79, стр. 8, от 25 март 2015 г.);
г) Регламент за изпълнение (ЕС) № 2015/460
на Европейската комисия от 19 март 2015 г.
за определяне на технически стандарти за
изпълнение по отношение на процедурата за
одобряване на вътрешен модел в съответствие
с Директива 2009/138/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета (ОВ, L 76, стр. 13, от
20 март 2015 г.);
д) Регламент за изпълнение (ЕС) № 2015/461
на Европейската комисия от 19 март 2015 г. за
определяне на технически стандарти за изпъл
нение по отношение на процеса на постигане
на съвместно решение относно заявлението
за използване на вътрешен модел на групата
в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L
76, стр. 19, от 20 март 2015 г.).
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Независимо от разпоредбите на чл. 9
основни собствени средства се включват в
основните собствени средства от първи ред
за период до 10 години след 1 януари 2016 г.,
при условие че тези средства:
1. са емитирани преди 18 януари 2015 г.;
2. на 31 декември 2015 г. биха могли да
бъдат използвани за достигане на наличната
граница на платежоспособност до 50 % от
границата на платежоспособност съгласно
законовите, подзаконовите и административ
ните разпоредби, които са приети съгласно
член 16, параграф 3 от Директива 73/239/ЕИО,
член 1 от Директива 2002/13/ЕО, член 27, па
раграф 3 от Директива 2002/83/ЕО и член 36,
параграф 3 на Директива 2005/68/ЕО;
3. в противен случай не биха могли да
бъдат класифицирани в първи или втори ред
в съответствие с чл. 9.
§ 4. Без да се засягат разпоредбите на чл. 9,
основни собствени средства се включват в
основните собствени средства от втори ред
за период до 10 години след 1 януари 2016 г.,
при условие че тези средства:
1. са емитирани преди 18 януари 2015 г.;
2. на 31 декември 2015 г. биха могли да
бъдат използвани за достигане на наличната
граница на платежоспособност до 25 % от
границата на платежоспособност съгласно
законовите, подзаконовите и административ
ните разпоредби, които са приети съгласно

БРОЙ 38

ДЪРЖАВЕН

член 16, параграф 3 от Директива 73/239/ЕИО,
член 1 от Директива 2002/13/ЕО, член 27,
параграф 3 от Директива 2002/83/ЕО и член
36, параграф 3 на Директива 2005/68/ЕО.
§ 5. (1) Всеки застраховател, съответно
презастраховател, трябва да направи оценка
на всички основни елементи от собствени
средства, емитирани преди 18 януари 2015 г.,
за да определи дали елементите имат харак
теристиките, определящи класификацията им
съгласно чл. 71 и 73 от Регламент (ЕС) 2015/35.
Ако такива елементи имат специфичните
характеристики, определящи класификацията
им като първи или втори ред, застрахователят,
съответно презастрахователят, трябва да ги
класифицира в този ред, дори ако конкретният
елемент към 31 декември 2015 г. не е могъл да
бъде използван за покритие на границата на
платежоспособност по чл. 81 от отменения КЗ.
(2) Ако елементи, които са налични като
основни собствени средства в съответствие с
§ 3 или 4, се обменят или преобразуват в друг
елемент от основни собствени средства след
18 януари 2015 г., застрахователят, съответ
но презастрахователят, трябва да разглежда
преобразувания или обменения елемент като
нов елемент, който не отговаря на § 3, т. 1
или § 4, т. 1.
(3) Елементите на собствените средства
по § 3 и 4, които са били недопустими към
31.12.2015 г. само вследствие на прилагането
на ограничения в съответствие с отменената
Наредба № 21 от 16.03.2005 г. за собствените
средства и границата на платежоспособност
на застрахователите и презастрахователите,
се третират като допустими, ако отговарят на
изискванията на § 3, т. 2, съответно § 4, т. 2.
§ 6. Без да се засягат разпоредбите на
чл. 164, ал. 2, чл. 169 и чл. 170, ал. 3 КЗ и на
чл. 37 от тази наредба, се прилага следното:
1. До 31 декември 2017 г. стандартните
параметри, които се използват при изчисля
ване на подмодула на риска от концентрация
и подмодула на риска, свързан със спреда, в
съответствие със стандартната формула, по
отношение на експозиции към централните
правителства или цент ра лните банк и на
държавите членки, деноминирани и финанси
рани в националната валута на която и да е
държава членка, са същите като тези, които
биха били приложени към тези експозиции,
деноминирани и финансирани в техните на
ционални валути.
2. През 2018 г. стандартните параметри,
които се използват при изчисляване на подмо
дула на риска от концентрация и подмодула
на риска, свързан със спреда, в съответствие
със стандартната формула, се намаляват с
80 % спрямо експозициите към централните
правителства или централните банки на дър
жавите членки, деноминирани и финансирани
в националната валута на която и да е друга
държава членка.
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3. През 2019 г. стандартните параметри,
които се използват при изчисляване на подмо
дула на риска от концентрация и подмодула
на риска, свързан със спреда, в съответствие
със стандартната формула, се намаляват с
50 % спрямо експозициите към централните
правителства или централните банки на дър
жавите членки, деноминирани и финансирани
в националната валута на която и да е друга
държава членка.
4. След 1 януари 2020 г. стандартните
параметри, които се използват при изчисля
ване на подмодула на риска от концентрация
и подмодула на риска, свързан със спреда,
в съответствие със стандартната формула,
не се намаляват спрямо експозициите към
централните правителства или централните
банки на държавите членки, деноминирани и
финансирани в националната валута на която
и да е друга държава членка.
§ 7. Наредбата се издава на основание
чл. 168, чл. 172, ал. 2, чл. 183, чл. 208, ал. 2,
чл. 209, ал. 3, чл. 212, ал. 1, чл. 213, ал. 1 и
чл. 232, ал. 5 КЗ и е приета с Решение № 158-Н
от 28.04.2016 г. на Комисията за финансов
надзор.
§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на об
народването є в „Държавен вестник“ и отменя
Наредба № 21 от 16.03.2005 г. за собствените
средства и границата на платежоспособност
на застрахователите и презастрахователите.
§ 9. В приложение № 1 към чл. 21, ал. 1 от
Наредба № 31 от 2006 г. за условията и реда
за провеждане на изпит и за признаване на
правоспособност на отговорен актюер, за при
знаване на правоспособност, придобита извън
Република България, както и за формата на
актюерската заверка, формата и съдържани
ето на актюерския доклад и на справките по
Кодекса за застраховането, които отговорният
актюер заверява (обн., ДВ, бр. 71 от 2006 г.;
изм. и доп., бр. 51 от 2008 г., бр. 66 от 2013 г.,
бр. 54 от 2014 г.) раздел VII се изменя така:
„Раздел VII
Анализ на платежоспособността на застрахова
телите без право на достъп до единния пазар
Описват се съставните елементи на фак
т и ческата п латежоспособност (собст вени
средства, намалени с нематериалните ак
тиви, отчетени по баланса) и необходимата
платежоспособност, изчислена по методите,
определени с Наредба № 51 от 28.04.2016 г.
за собствените средства и за изискванията
за платежоспособност на застрахователите,
презастрахователите и групите застрахова
тели и презастрахователи, като се анализира
резултатът, получен по различните методи.“
§ 10. Комисията за финансов надзор дава
указания по прилагането на наредбата.
Председател:
Стоян Мавродиев
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Приложение № 1
към чл. 37, ал. 1
Стандартна формула за капиталово изискване за платежоспособност
1. Изчисляване на основното капиталово изискване за платежоспособност
Основното капиталово изискване за платежоспособност по чл. 88, ал. 1 е равно на:
,
където SCR i е рисков модул i и SCR j е рисков модул j и където „i, j“ означава, че сумата на раз
личните модули включва всички възможни комбинации на i и j. При изчисленията SCR i и SCR j се
заместват от следното:
– SCR non-lif – модул на общозастрахователния подписвачески риск;
– SCR lifе – модул на животозастрахователния подписвачески риск;
– SCR health – модул на здравнозастрахователния подписвачески риск при застраховане;
– SCR market – модул на пазарния риск;
– SCR default – модул на риска от неизпълнение от страна на контрагента.
Множителят Corr i,j е стойността, посочена в ред i и колона j в следната корелационна матрица:
j
i
Пазар
Неизпълнение

Пазар

Неизпълнение

Животозастраховане

Здравна
застраховка

Общо
застраховане

1

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

1

0,25

0,25

0,5

Животозастраховане

0,25

0,25

1

0,25

0

Здравна застраховка

0,25

0,25

0,25

1

0

Общо застраховане

0,25

0,5

0

0

1

Основното капиталово изискване за платежоспособност включва допълнителен модул на риска с
цел да се обхванат специфичните рискове, произтичащи от нематериални активи, както са признати
и оценени за целите на платежоспособността, които не са обхванати другаде в капиталовото изиск
ване за платежоспособност.
2. Изчисляване на модула на общозастрахователния подписвачески риск
Модулът на общозастрахователния подписвачески риск по чл. 90 е равен на:
,
където SCR i е подмодулът i и SCR j е подмодулът j и където „i, j“ означава, че сумата на различните
модули включва всички възможни комбинации на i и j. При изчисленията SCR i и SCR j се заместват
от следното:
– SCR nl premium and reserve – подмодул на риска в общото застраховане, свързан с определянето на премии
и резерви;
– SCR nl catastrophe – подмодул на катастрофичния риск в общото застраховане.
3. Изчисляване на модула на животозастрахователния подписвачески риск
Модулът на животозастрахователния подписвачески риск по чл. 91 е равен на:
,
където SCR i е подмодулът i и SCR j е подмодулът j и където „i, j“ означава, че сумата на различните
модули включва всички възможни комбинации на i и j. При изчисленията SCR i и SCR j се заместват
от следното:
–
–
–
–
–
–
–

SCR mortality – подмодул на риска от смърт;
SCR longevity – подмодул на риска от дълголетие;
SCR disability – подмодул на риска от инвалидност – заболяване;
SCR life expense – подмодул на риска, свързан с разходи в животозастраховането;
SCR revision – подмодул на актуализационния риск;
SCR lapse – подмодул на риска от прекратяване;
SCR life catastrophe – подмодул на катастрофичен риск в животозастраховането.
4. Изчисляване на модула на пазарен риск
Структура на модула на пазарен риск:
Модулът на пазарния риск по чл. 93 е равен на:
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,
където SCR i е подмодулът i и SCR j е подмодулът j и където „i, j“ означава, че сумата на различните
модули включва всички възможни комбинации на i и j. При изчисленията SCR i и SCR j се заместват
от следното:
–
–
–
–
–
–

SCR interest rate – подмодул на лихвения риск;
SCRequity – подмодул на капиталовия риск;
SCR property – подмодул на риска, свързан с недвижима собственост;
SCR spread – подмодул на риска, свързан със спреда;
SCRconcentration – подмодул на риска, свързан с пазарна концентрация;
SCRcurrency – подмодул на валутния риск.

Приложение № 2
към чл. 86, ал. 2

Границата на платежоспособност, изчислена спрямо премиите
Получава се по една от следните две формули:
1. ГПп = (П – ВП) × 0,18 × К1, когато (П – ВП) < 106 200 000.
2. ГПп = [0,18 × 106 200 000 + 0,16 × (П – ВП – 106 200 000)] × К1,
когато (П – ВП) > 106 200 000,
където:
ГПп е границата на платежоспособност, изчислена спрямо премиите;
П – по-високата от следните две стойности:
а) ПП, или
б) СП = ПП + ППн – ППкр,
където:
ПП е премийният приход през финансовата година (включително и премиите по активно преза
страховане);
СП – спечелените премии през финансовата година;
ППн – преноспремийният резерв в началото на финансовата година, образуван по реда на чл. 11,
ал. 3 от Наредба № 27 от 2006 г. за реда и методиката за образуване на техническите резерви от
застрахователите и от презастрахователите;
ППкр – преноспремийният резерв към края на финансовата година, образуван по реда на чл. 11,
ал. 3 от Наредба № 27 от 2006 г. за реда и методиката за образуване на техническите резерви от
застрахователите и от презастрахователите;
ВП – частта от включените в премийния приход върнати премии и отписани вземания по премии
във връзка с предсрочно прекратени договори, която съответства на периода от датата на предсрочно
прекратяване до края на първоначално уговорения застрахователен период, както и данъци, вноски
във фондове и други законоустановени отчисления.
К1 = НВП/БВП
НВП = ИП – ДП + ПРПП – ППРПП
БВП = ИП + ПРПП
ПРПП = РППкр – РППн
ППРПП = ПРППкр – ПРППн
Коефициентът не може да е по-нисък от 0,50, или К1 > 0,50,
където:
НВП са нетните възникнали претенции през последните 3 финансови години;
БВП – възникналите претенции през последните 3 финансови години;
ИП – извършените плащания по претенции през последните 3 финансови години;
ДП – делът на презастрахователите в извършените плащания по претенции през последните 3
финансови години;
ПРПП – промяната в резерва за предстоящи плащания за последните 3 финансови години;
РППкр – резервът за предстоящи плащания към края на финансовата година;
РППн – резервът за предстоящи плащания към началото на първата финансова година;
ППРПП – промяната в дела на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания за по
следните 3 финансови години;
ПРППкр – делът на презастрахователя в резерва за предстоящи плащания към края на финансо
вата година;
ПРППн – делът на презастрахователя в резерва за предстоящи плащания към началото на първата
финансова година.
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Приложение № 3
към чл. 86, ал. 3
Границата на платежоспособност, изчислена
спрямо средногодишния размер на претенциите
Получава се по една от следните две формули:
1. (изм. – ДВ, бр. 2 от 2008 г.)
ГПщ = (ИП + ПРПП – ПР) × К1 × 0,26 × К2,
когато (ИП + ПРПП – ПР) × К1 < 74 400 000.
2. ГПщ = {0,26 × 74 400 000 + 0,23 × [(ИП +
ПРПП – ПР) × К1 – 74 400 000]} × К2,
когато (ИП + ПРПП – ПР) × К1 > 74 400 000,
където:
ГПщ е границата на платежоспособност,
изчислена спрямо средногодишния размер на
плащанията;
ИП – общият размер на извършените пла
щания по претенции (включително и плащания
по активно презастраховане) през последните
3 финансови години, съо т вет но последни т е
7 финансови години, когато основно се покриват
един или повече от рисковете „буря“, „градушка“,
„замръзване“, без да се приспадат възстановените
обезщетения и суми от презастрахователи;
ПРПП – промяната в резерва за предстоящи
плащания за последните 3 финансови години,
съответно последните 7 финансови години, ко
гато основно се покриват един или повече от
рисковете „буря“, „градушка“, „замръзване“, като:
ПРПП = РППкр – РППн,
където:
РППкр е резервът за предстоящи плащания
(включително резервът за предстоящи плаща
ния по активно презастраховане) към края на
финансова година;
РППн – резервът за предстоящи плащания
(включително резервът за предстоящи плащания
по активно презастраховане) към началото на
първата финансова година;
ПР – приходите от регресни искове през
последните 3, съответно 7, финансови години;
К1 – коефициент, равен на:
а) 1/3 – когато общият размер на извършените
плащания по претенции, съответно промяната
в резерва за предстоящи плащания и приходите
от регресни искове, е за последните 3 финансови
години;
б) 1/7 – когато общият размер на извършените
плащания по претенции, съответно промяната
в резерва за предстоящи плащания и приходите
от регресни искове, е за последните 7 финансови
години;
К2 = НВП/БВП
НВП = ИП – ДП + ПРПП – ППРПП
БВП = ИП + ПРПП
ПРПП = РППкр – РППн
ППРПП = ПРППкр – ПРППн
Коефициентът не може да е по-нисък от 0,50,
или К2 > 0,50,
където:
НВП са нетните възникнали претенции през
последните 3 финансови години;
БВП – възникналите претенции през послед
ните 3 финансови години;
ИП – извършените плащания по претенции
през последните 3 финансови години;
ДП – делът на презастрахователите в извър
шените плащания по претенции през последните
3 финансови години;
ПРПП – промяната в резерва за предстоящи
плащания за последните 3 финансови години;
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РППкр – резервът за предстоящи плащания
към края на финансовата година;
РППн – резервът за предстоящи плащания
към началото на първата финансова година;
ППРПП – промяната в дела на презастрахо
вателите в резерва за предстоящи плащания за
последните 3 финансови години;
ПРППкр – делът на презаст раховател я в
резерва за предстоящи плащания към края на
финансовата година;
ПРППн – делът на презастрахователя в ре
зерва за предстоящи плащания към началото на
първата финансова година.

Приложение № 4
към чл. 104

Методи за изчисляване на коригирана плате
жоспособност на застрахователите по чл. 212,
ал. 1 КЗ
Метод 1:
Метод на приспадане и агрегиране
Коригираната платежоспособност на застра
ховател по чл. 212, ал. 1 КЗ е разликата между:
1. сумата от:
а) собствените средства на застрахователя,
намалени с нематериалните активи, и
б) пропорционалния дял на застрахователя в
собствените средства на свързано дружество за
страховател, намалени с нематериалните активи, и
2. сумата от:
а) границата на платежоспособност на за
страхователя;
б) пропорционалния дял от границата на
платежоспособност на свързано дружество за
страховател.
Когат о у час т ие т о в свърза но д ру жес т во
застраховател е изцяло или отчасти чрез свър
зани лица, в т. 1, буква „б“ и т. 2, буква „б“ се
включват съответните пропорционални дялове в
собствените средства на свързано дружество за
страховател, намалени с нематериалните активи,
съответно от границата на платежоспособност
на свързано дружество застраховател.
Метод 2:
Метод, базиран на счетоводната консолидация
Изчисляването на коригираната платежо
способност на застраховател по чл. 212, ал. 1
КЗ се извършва на база на консолидираните
счетоводни отчети.
Коригираната платежоспособност на застра
ховател по чл. 212, ал. 1 КЗ е разликата между:
1. собствените средства на застрахователя,
намалени с нематериалните активи, изчислени
на база на консолидираните данни, и
2. една от двете стойности:
а) границата на платежоспособност на застра
хователя и пропорционалния дял от границата
на платежоспособност на свързано дружество
застраховател, базирани на използвания процент
при изготвяне на консолидираните отчети;
б) границата на платежоспособност на за
страхователя, изчислена на база на консолиди
раните данни.
Забележка. При изчисляване на коригираната
платежоспособност на застрахователя по чл. 212,
ал. 1 КЗ по всеки от посочените методи, когато
стойността на минималния гаранционен капитал е
по-висока от стойността на границата на платежос
пособност, вместо границата на платежоспособност
се включва минималният гаранционен капитал.
3642
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ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 3231-НС
от 17 май 2016 г.
относно обявяване на Иван Димитров Стой
нов за народен представител в Двадесет и
шести изборен район – Софийски
С писмо вх. № НС-02-3 от 27.04.2016 г. на
ЦИК е получено Решение на Народното събра
ние от 27 април 2016 г., с което на основание
чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията
на Република България са прекратени пъл
номощията на Ирена Иванова Коцева като
народен представител от Двадесет и шести
изборен район – Софийск и, издигната от
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листата на политическа партия „ГЕРБ“ в
43-то Народно събрание.
Предвид горното и на основание чл. 57,
ал. 1, т. 1, чл. 247, т. 6 и чл. 302, ал. 1 от
Изборния кодекс Централната избирателна
комисия
РЕШИ:
Обявява за народен представител в 43-то
Народно събрание от Двадесет и шести изборен
район – Софийски, Иван Димитров Стойнов
от листата на политическа партия „ГЕРБ“.
Председател:
Ивилина Алексиева
Секретар:
Севинч Солакова
3853

Поправка. В Решение № 273 от 27 април 2016 г. на Комисията за регулиране на съобщенията (ДВ,
бр. 37 от 2016 г.) поради допусната техническа грешка се прави следната поправка:
В наименованието на решението думите „работа с електронни съобщителни мрежи“ да се четат
„работа на електронни съобщителни мрежи“.
3852
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЕНЕРГЕТИКАТА
ЗАПОВЕД № Е-РД-16-93
от 9 март 2016 г.
На основание чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 43, ал. 3 от
Закона за подземните богатства и § 63 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за
изменение на Закона за забрана на химическото
оръжие и за контрол на токсичните химически
вещества и техните прекурсори (ДВ, бр. 14 от
2015 г.) нареждам:
1. Да се проведе неприсъствен конкурс за
предоставяне на разрешение за проучване на
скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 ЗПБ, в площ „Кава“
с размер 0,568 кв. км, разположена в землището
на с. Върбешница, община Мездра, област Враца, с координати на граничните точки съгласно
приложение № 1.
2. Определям срок на разрешението: 2 години от датата на влизане в сила на договора за
проучване.
3. Определям изисквания за минимални управленски и финансови възможности, които да
притежават кандидатите за допускането им до
участие в конкурса съгласно приложение № 2.
4. Определям срок за провеждане на конкурса:
до 90 дни от датата на обнародване на заповедта
в „Държавен вестник“.
5. Определям срок за закупуване на конкурсните книжа: до 17 ч. на 14-ия ден от обнародването
на заповедта в „Държавен вестник“ конкурсните
документи се получават в стая 806 на Министерството на енергетиката, София, ул. Триадица 8,
тел.: 02/9263 234, 02/9263 176, след представяне
на следните документи:
– копие от платежно нареждане за закупуване
на конкурсните книжа на стойност 1000 лв., внесени по сметка на Министерството на енергетиката – IBAN: BG94 BNBG 9661 3000 1421 01, BIC
BNBGBGSD, БНБ – ЦУ; в платежното нареждане
следва да бъде записано: „За закупуване на конкурсни книжа за площ „Кава“; в документа се
посочва и името на кандидата, в полза на когото
е извършено плащането;
– документ за самоличност на лицето, което
получава закупените конкурсни книжа; лицето,
което получава закупените книжа, подписва
приемно-предавателен протокол и декларация
за опазване тайната на сведенията, които се
съдържат в конкурсните документи.
6. Определям срок за приемане на заявленията
за участие в конкурса: до 17 ч. на 30-ия ден от
обнародване на заповедта в „Държавен вестник“;
кандидатите подават в деловодството на Министерството на енергетиката, София, ул. Триадица
8, писмено заявление за участие в конкурса и

приложенията към него, изискуеми съгласно българското законодателство и конкурсните книжа,
включително документ за внесена такса в размер
1450 лв. съгласно Тарифата за таксите, които се
събират в системата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по Закона за
подземните богатства, одобрена с ПМС № 284
от 2011 г. Таксата се внася по сметка на Министерството на енергетиката – IBAN: BG94 BNBG
9661 3000 1421 01, BIC BNBGBGSD, БНБ – ЦУ. В
платежното нареждане следва да бъде записано:
„Такса за участие в конкурс за площ „Кава“.
7. Определям депозит за участие – парична
вноска в размер 5000 лв., който следва да бъде
внесен към датата на подаване на заявлението за
участие в конкурса, по сметка на Министерството
на енергетиката – IBAN: BG75 BNBG 9661 3300
1421 03, BIC BNBGBGSD, БНБ – ЦУ. В платежното
нареждане следва да бъде записано: „Депозит за
участие в конкурс за площ „Кава“. Същото се
прилага към заявлението за участие в конкурса.
8. Определям срок за подаване на офертите:
до 17 ч. на 55-ия ден от обнародване на заповедта
в „Държавен вестник“; допуснатите до участие
в конкурса кандидати подават в деловодството
на Министерството на енергетиката, София, ул.
Триадица 8, оферта, изготвена съгласно изискванията в конкурсните книжа.
9. Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на г-н Жечо Станков – заместник-министър
на енергетиката.
10. Заповедта да се публикува и на интернет
страницата на Министерството на енергетиката.
11. Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Министър:
Т. Петкова
Приложение № 1
към т. 1
Списък на координатите на граничните точки,
описващи площ „Кава“
(Координатна система 1970 г.)
№

X (m)

Y (m)

1.

4698180

8535588

2.

4698175

8535680

3.

4698069

8535918

4.

4697988

8535960

5.

4697988

8535999

6.

4697885

8536000

7.

4697720

8535860

8.

4697380

8536140

9.

4697050

8536390
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№

X (m)

Y (m)

10.

4697050

8535470

11.

4697710

8535470

12.

4697641

8535627

13.

4697782

8535639

14.

4697870

8535654

15.

4697988

8535603

16.

4698067

8535622
Приложение № 2
към т. 3

Изисквания за наличие на минимални управ
ленски и финансови възможности
Kандидатът търговец, съответно обединението
кандидат, да притежава необходимите за извършване
на дейностите по проучване минимални управленски
и финансови възможности, както следва:
1. Минимални управленски възможности – кумулативното изпълнение на следните условия:
1.1. кандидатът, а когато същият е обединение – всеки един от участниците в него, да представи препоръки от бизнес партньори – оригинали;
1.2. кандидатът да разполага с основен експертен
състав, който задължително да включва минимум
един геологопроучвател и един минен инженер,
всеки с трудов стаж по специалността минимум 3 г.
Кандидатът може да представи доказателствата
за управленски възможности за други физически
или юридически лица, при условие че декларира,
че ще използва ресурсите им при изпълнение на
проекта, и представи декларация от третото лице,
че ще предостави на разположение на кандидата
възможностите си за изпълнение на дейностите
по проучване на скалнооблицовъчни материали
в площ „Кава“, както и декларация от третото
лице, че за същото не са налични обстоятелствата по чл. 2 ЗИФОДРЮПДСТЛТДС във връзка
с § 1 от допълнителните разпоредби или доказателства за наличие на обстоятелства по чл. 4
ЗИФОДРЮПДСТЛТДС.
2. Минимални финансови възможности – кандидатът да отговаря на едно от следните изисквания:
2.1. кандидатът търговец или поне един от участниците в обединението кандидат да е реализирал
нетни приходи от продажби общо за последните 3
финансови години в зависимост от датата, на която е учреден, не по-малко от 100 000 лв.; когато
кандидатът е обединение, което не е юридическо
лице, изискването по тази точка се прилага към
обединението като цяло,
или
2.2. кандидатът, а когато същият е обединение – поне един от участниците в него, да представи препоръка от банкова или друг финансова
институция, че същият разполага с необходимите
финансови средства за изпълнение на дейностите
по проучване на скалнооблицовъчни материали в
площ „Кава“,
или
2.3. кандидатът, а когато същият е обединение – поне един от участниците в него, да представи
писмо-намерение от банкова или друга финансова
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институция, че ще му бъдат предоставени необходимите финансови ресурси за изпълнение на
дейностите по проучване на скалнооблицовъчни
материали в площ „Кава“.
Кандидатът, а когато същият е обединение –
всички участници в него, да представи деклара ц и я за л и пса на обс т оя т елс т вата по ч л. 2
ЗИФОДРЮПДСТЛТДС във връзка с § 1 от допълнителните разпоредби или доказателства за наличие
на обстоятелства по чл. 4 ЗИФОДРЮПДСТЛТДС.
Кандидатът може да използва ресурсите на
други физически или юридически лица при изпълнение на проекта за проучване, при условие
че докаже, че ще има на свое разположение тези
ресурси. При условие че кандидатът ползва ресурсите на други физически или юридически лица, за
да докаже минимални финансови възможности,
същите следва да представят декларация за липса
на обстоятелствата по чл. 2 ЗИФОДРЮПДСТЛТДС
във връзка с § 1 от допълнителните разпоредби или
доказателства за наличие на обстоятелства по чл. 4
ЗИФОДРЮПДСТЛТДС.
3823

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-47-4
от 14 април 2016 г.
На основание чл. 18а, ал. 1 от Правилника
за прилагане на Закона за възстановяване на
собствеността върху горите и земите от горския
фонд във връзка с чл. 13б от Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, въз основа на протокол
от 2.11.2015 г. по чл. 18а, ал. 4 от Правилника
за прилагане на Закона за възстановяване на
собствеността върху горите и земите от горския
фонд, одобрен от директора на Областна дирекция
„Земеделие“ – Перник, с който е установена явна
фактическа грешка, изразяваща се в наличие на
сгради и хидротехнически съоръжения в картата
на възстановената собственост за землището
на с. Студена, община Перник, област Перник,
нареждам:
Да се преработи частично влязлата в сила
карта на възстановената собственост за землището
на с. Студена, община Перник, област Перник,
за имоти с № 000226, 110021, 111028 и 000262, с
площ за преработка 21,431 дка.
Заповедта да се обяви и от общинската служба
по земеделие в кметството на населеното място.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на директора на дирекция „Поземлени
отношения и комасация“.
Заповедта да се доведе до знанието на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Перник,
и началника на Общинска служба по земеделие – Перник, за сведение и изпълнение.

3771

Министър:
Д. Танева
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ОБЩИНА БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 9-15-1
от 29 март 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА,
чл. 62, ал. 9 във връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 134,
ал. 1, т. 2 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас,
одобрява изменение и допълнение на актуализирана план-схема на преместваемите обекти
по чл. 56 ЗУТ към ПУП – ПРЗ на „Приморски
парк“ – гр. Бургас, одобрена с Решение № 38-17
от 22.07.2014 г. на Общинския съвет – гр. Бургас,
изменена и допълнена с решения № 49-13-1 от
24.03.2015 г. и № 51-60 от 28.04.2015 г. на Общинския съвет – гр. Бургас, съгласно приложения
проект, който е неразделна част от решението.
Заинтересуваните лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас
пред Административния съд – Бургас.
Председател:
К. Луков
3720
РЕШЕНИЕ № 9-58-5
от 29 март 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 127, ал. 1, 3 и 6 във връзка с чл. 134, ал. 1,
т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, одобрява
изменение на ОУП на гр. Бургас, с което се променят границите на предвиденото разширение на
Гробищен парк Бургас и устройствени зони 7/Оз
и 07079/24, като границите на предвиденото разширение на Гробищен парк Бургас се привеждат
в съответствие с действащ ПУП, ПИ с идентификатори 07079.2.2238, 07079.2.2239, 07079.2.2240 и
07079.2.2241 по КК на гр. Бургас се изключват от
обхвата на устройствена зона 07079/24 и ПИ с идентификатори 07079.2.2199, 07079.2.2200 и 07079.2201
се изключват от границите на устройствена зона
7/Оз, като гореописаните имоти се включват към
границите на гробищния парк по одобрен ПУП
и общата граница на населеното място се затваря като контур по границата на Гробищен парк
Бургас съгласно измененията в графичната част
на проекта и правилата за прилагане на ОУП на
гр. Бургас по приложения проект.
Заинтересуваните лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас
пред Административния съд – Бургас.
Председател:
К. Луков
3722
РЕШЕНИЕ № 9-59
от 29 март 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 62, ал. 9 във връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 134,
ал. 1, т. 2 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас,
одобрява план-схема на преместваеми обекти по
чл. 56 ЗУТ към ПУП – ПРЗ на УПИ XXVIII-1145,
кв. 63, отреден „за крайбрежен парк, обществено

ВЕСТНИК

БРОЙ 38

обслужване и спорт“, кв. Сарафово, гр. Бургас,
съгласно приложения проект, който е неразделна
част от решението.
Заинтересуваните лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас
пред Административния съд – Бургас.
Председател:
К. Луков
3721
РЕШЕНИЕ № 10-48
от 26 април 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас,
одобрява изменение на подробен устройствен
план – парцеларен план за корекция на трасето
на река Отманлийска, землище кв. Крайморие,
попадащо в обхвата на устройствени зони 07079/84,
07079/83, 07079/83а, 07079/88 по одобрения ОУП на
гр. Бургас, с който се засягат 4 поземлени имота,
с трайно предназначение горска територия, държавна частна собственост, и 1 поземлен имот, с
трайно предназначение урбанизирана територия,
държавна частна собственост, в землището на
кв. Крайморие, съгласно приложената текстова
и графична част.
На основание чл. 60, ал. 1 А ПК допуска
предварително изпълнение на решението при
изложените в констативната част мотиви.
Заинтересуваните лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас
пред Административния съд – Бургас.
Председател:
К. Луков
3723

ОБЩИНА ВАРНА
РЕШЕНИЕ № 237-8
от 20 април 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 112, ал. 2, т. 12,
ч л. 133, а л. 1 и 3 ЗУ Т, п исмо с вх. № АУ
066551ВН-007ВН от 3.02.2016 г. от Регионалната
инспекция по околната среда и водите – Варна,
и протокол № 10 от 9.03.2016 г. на Експертния
съвет по устройство на територията – Община
Варна, и доклад на кмета на община Варна с рег.
№ АУ066551ВН-008ВН от 5.04.2016 г. Общинският
съвет – гр. Варна, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация – план-извадка в обхват: кв. 39;
подземна част на отводнителен канал съгласно
посочения с черни пунктирани линии сервитут
на канала между кв. 39 и кв. 44; кв. 44; подземна
част на отводнителен канал съгласно посочения
с черни пунктирани линии сервитут на канала
между кв. 44 и кв. 46; кв. 46; подземна част на
отводнителен канал съгласно посочения с черни
пунктирани линии сервитут на канала между
кв. 46 и кв. 7; УПИ XI-58 „за озеленяване и
отводнителен канал“ в кв. 7; подземна част на
отводнителен канал съгласно посочения с черни
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пунктирани линии сервитут на канала между
кв. 7 и кв. 3; УПИ V-2, 556, 567 „озеленяване,
отводнителен канал и велоалея“ в кв. 3; подземна
част на отводнителен канал съгласно посочения
с черни пунктирани линии сервитут на канала
между кв. 3 и кв. 4; УПИ I-2, 5 „озеленяване,
отводнителен канал и велоалея“ в кв. 4; подземна
част на отводнителен канал съгласно посочения
с черни пунктирани линии сервитут на канала
между кв. 4 и кв. 15; и кв. 15 до заустването в
канал – море – езеро, по проекта за ПУП – ПРЗ
на 27-и м.р., Варна.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок след
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Община Варна до Административния съд – Варна.
Председател:
Т. Балабанов
3753
РЕШЕНИЕ № 239-8
от 20 април 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 112, ал. 2, т. 12,
чл. 133, ал. 1 и 3 ЗУТ, писмо с вх. № АУ 066551ВН006ВН от 3.02.2016 г. от РИОСВ – Варна, и протокол № 10 от 9.03.2016 г. на ЕСУТ – Община
Варна, и доклад на кмета на община Варна с рег.
№ АУ066551ВН-009ВН от 5.04.2016 г. Общинският
съвет – гр. Варна, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
регулация – план-извадка, в обхват на ул. Моряшка, южно от кръстовището с ул. Лайош Кошут,
по проекта за ПУП – ПРЗ на 28-и микрорайон
и част от 29-и микрорайон на Варна.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок след
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Община Варна до Административния съд – Варна.
Председател:
Т. Балабанов
3754

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 208
от 31 март 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 и
чл. 108, ал. 2 ЗУТ, Решение № 109 от протокол
№ 10 от 22.12.2015 г. на Експертния съвет по
устройство на територията при Община Велико
Търново Общинският съвет – гр. Велико Търново, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за трасе на външно електрозахранване и изграждане на МТТ 20 kVА в
ПИ № 205005 по КВС в землището на гр. Дебелец, общ ина Велико Търново, и кабелна
връзка (отклонение) 20 kVА към ЕП 20 kVА от
съществуващ СРС № 2 на отклонението на ТП
„Агрима“ – трасето на кабелното ел. захранване
започва от съществуващ бетонен стълб (СРС
№ 2), намиращ се в ПИ 076017 „друг промишлен
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район“, частна собственост, напуска ПИ 076017,
навлиза в ПИ 000211 (път IV клас) – общинска
публична собственост, пресича асфалтовата
настилка и продължава в сервитута на пътя,
отклонява се и навлиза в ПИ 20-5038 – местен
път, общинска публична собственост, продължава
в правата и навлиза в захранвания ПИ 205005
по КВС в землището на гр. Дебелец, община
Велико Търново.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Велико
Търново пред Административния съд – Велико
Търново.
Председател:
В. Спирдонов
3645

ОБЩИНА ДОСПАТ
РЕШЕНИЕ № 77
от 29 февруари 2016 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21,
ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Дос
пат, реши:
Одобрява предложения парцеларен план за
външно ел. захранване за имот № 23025.42.17 в
м. Далоското, землището на гр. Доспат.
Проектът се намира в отдел „ТСУ“ в общинската администрация – Доспат, и подлежи на
обжалване в сроковете по реда на АПК.
Председател:
Ад. Ферев
3788
РЕШЕНИЕ № 78
от 29 февруари 2016 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21,
ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Дос
пат, реши:
Одобрява предложения парцеларен план за
реконструкция на довеждащ напорен водопровод
до водоема на с. Борино в землището на с. Змейца, община Доспат.
Проектът се намира в отдел „ТСУ“ в общинската администрация – Доспат, и подлежи на
обжалване в сроковете по реда на АПК.
Председател:
Ад. Ферев
3789
РЕШЕНИЕ № 118
от 20 април 2016 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Доспат,
реши:
Одобрява предложения ПУП за имот № 008189
в м. Митилева ливада, землището на с. Барутин.
Проектът се намира в отдел „ТСУ“ в общинската администрация – Доспат, и подлежи на
обжалване в сроковете по реда на АПК.
Председател:
Ад. Ферев
3790

С Т Р.

108

ДЪРЖАВЕН

ОБЩИНА ЕЛЕНА
РЕШЕНИЕ № 63
от 28 април 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 8 и 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Елена, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на линеен обект – външно
кабелно ел. захранване 1 kV на имот № 038008 по
КВС на землище с. Руховци, с ново конкретно
предназначение – за „Ниско свободно жилищно
застрояване“, преминаващ през имоти 038013 с
НТП „Пасище с храсти“, № 000306 с НТП „Местен път“ и № 038014 с НТП „Храсти“ по КВС
на землище с. Руховци, всичките собственост
на Община Елена. Общата дължина на трасето
е 100 л. м и площ на ограничението 400 кв. м.
2. Възлага на кмета на община Елена да издаде заповед за учредяване на ограничено вещно
право – право на прокарване на линейните обекти
по т. 1.1 и 1.2 след заплащане на изготвените и
приети оценки на комисията по чл. 210 ЗУТ.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Елена пред
Административния съд – Велико Търново.
Председател:
Ст. Златев
3648

ОБЩИНА ИХТИМАН
РЕШЕНИЕ № 89
от 31 март 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Ихтиман, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) на трасе на
външно ел. захранване – кабелна линия 20 kV и
МТТ 100 k/kV с трансформатор 63 kVA за имот
049006 в м. Дермен кър, землище на с. Веринско,
ЕКАТТЕ 10690, за обект „Складова база с офис
и оранжерии“ в ПИ 049006.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Ихтиман до А дминистративния съд – София
област.
Председател:
Н. Начев
3650

ОБЩИНА КАВАРНА
РЕШЕНИЕ № 106
от 26 април 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Каварна, одобрява проект за парцеларен план за линейни обекти на техническата
инфраструктура извън границите на населените
места и селищни образувания, представляваща
електропровод 20 kV за захранване на имот
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35064.116.13 в землище гр. Каварна, община Каварна, област Добрич, от съществуващ стълб 3
на ВЕЛ Чунчево в имот 35064.35.69 по КККР на
гр. Каварна, засягащ следните имоти с идентификатори: 35064.35.69, 35064.36.12, 35064.37.73,
35064.39.83 по КККР на гр. Каварна, община
Каварна, област Добрич.
Председател:
Кр. Кръстев
3791

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
РЕШЕНИЕ № 121
от 31 март 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 4, ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 ЗПСК,
чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 8, ал. 1, 2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Казанлък, реши:
I. Утвърждава актуализираната пазарна оценка
от март 2016 г. на общински нежилищен имот:
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
35167.502.76.1.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД18-88 от 2015 г. на ИД на АГКК, с адрес на имота:
Казанлък, ул. Никола Петков 37-А, ет. 2, обект
6, и с обща площ: 430 кв. м. Предназначение на
самостоятелния обект: за обществено хранене,
на едно ниво. Съседни самостоятелни обекти
в сградата: на същия етаж: 35167.502.76.1.7, под
обекта: 35167.502.76.1.1, над обекта: няма.
II. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на общински нежилищен имот:
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
35167.502.76.1.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД18-88 от 2015 г. на ИД на АГКК, с адрес на имота:
Казанлък, ул. Никола Петков 37-А, ет. 2, обект
6, и с обща площ: 430 кв. м. Предназначение на
самостоятелния обект: за обществено хранене,
на едно ниво. Съседни самостоятелни обекти
в сградата: на същия етаж: 35167.502.76.1.7, под
обекта: 35167.502.76.1.1, над обекта: няма. Обектът
се намира в сграда № 1, разположена в поземлен
имот с идентификатор 35167.502.76. Представлява
обект „Дискотека“ и включва: зала, складови и
санитарни помещения, коридор, открита тераса
и стълбище. Публичният търг с явно наддаване
да се проведе при следните условия:
1. Начална тръжна цена – 218 440 лв. (без
ДДС). Достигнатата цена се заплаща от спечелилия участник в левове до деня на подписване
на договора за продажба по сметка BG 07 SOMB
9130 84 2172 7344, код на вид плащане: 44 55
00, в „Общинска банка“ – АД, Казанлък, BIC
SOMBBGSF. Върху цената не се дължи ДДС.
2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната
тръжна цена.
3. Депозитът за участие е парична вноска в
размер 50 % от началната тръжна цена, която
се внася по сметка BG 18 SOMB 9130 33 2172
7300, в „Общинска банка“ – АД, Казанлък, BIC
SOMBBGSF, до изтичане на срока за подаване
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на предложения за участие. Валидни са вноски
от името и за сметка на кандидата за участие
в търга.
4. Закупуване на тръжна документация – стая
21 на Община Казанлък срещу квитанция за
платена цена за тръжна документация в размер
150 лв. (без дължимия ДДС) в брой в касата в
ЦИУ при Община Казанлък или по банков път,
преведена по следната сметка: BG 07 SOMB 9130
84 2172 7344, код на вид плащане: 44 70 00 в „Общинска банка“ – АД, Казанлък, BIC SOMBBGSF,
до изтичане срока за подаване на предложения за
участие. Валидни са такси от името и за сметка
на кандидата за участие в търга.
5. При получаване на тръжната документация
кандидатите представят:
а) извлечение от Търговския регистър на
Агенцията по вписванията при Министерството
на правосъдието за актуално състояние на търговеца, а за юридическите лица, нерегистрирани
по Търговския закон – заверено копие на удостоверение за актуално състояние, издадено до
6 месеца преди датата на търга (не се прилага
за кандидати – физически лица, които нямат
качества на търговец);
б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната
документация и подписва декларацията за неразгласяване на информация (ако представителната
власт не може да се установи от удостоверението
за вписване в търговския регистър или кандидатът
се представлява от пълномощник);
в) документ за самоличност на лицето, което
закупува тръжната документация.
6. При получаване на тръжната документация
кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1
от Наредбата за задължителната информация,
предоставяна на лицата, заявили интерес за
участие в приватизацията по ЗПСК, и сведенията,
представляващи служебна тайна.
7. Предложения за участие се приемат до
12,30 ч. в последния работен ден, предхождащ
датата на търга, в деловодството на Община
Казанлък.
8. Оглед на обекта – от 10 до 17 ч. през всички
работни дни в срока за подаване на предложения
за участие.
9. Търгът да се проведе на 21-вия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ от 14 ч. в стая 29 в сградата на Община
Казанлък.
10. В случай на липса на кандидати на 21вия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“, търгът да се проведе на
35-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“ при същите условия.
Председател:
Н. Златанов
3815
РЕШЕНИЕ № 124
от 31 март 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 4,
ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 ЗПСК, чл. 5,
чл. 6, ал. 1 и чл. 8, ал. 1, 2 и 3 от Наредбата за
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търговете и конкурсите (приета с ПМС № 213 от
2003 г.) и свое Решение № 1426 от 24.09.2015 г.
за откриване на процедура за приватизация Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
I. Утвърждава анализите на правното състояние на следните общински нежилищни имоти:
1. Поземлен имот с идентификатор 35167.505.8778
с обща площ 768 кв. м по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Казанлък, община Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88
от 26.11.2015 г. на изпълнителния директор на
АГКК, трайно предназначение на територията:
урбанизирана; начин на трайно ползване: за друг
обществен обект, комплекс, при съседи: поземлен
имот с идентификатор 35167.505.568 (ул. Козлодуй);
поземлен имот с идентификатор 35167.505.8780;
поземлен имот с идентификатор 35167.505.8779;
поземлен имот с идентификатор 35167.505.8364 и
номер на имота по предходен план: 8778, квартал:
38, парцел: XI.
2. Поземлен имот с идентификатор 35167.505.8779
с обща площ 1804 кв. м по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Казанлък, община Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88
от 26.11.2015 г. на изпълнителния директор на
АГКК, трайно предназначение на територията:
урбанизирана; начин на трайно ползване: за друг
обществен обект, комплекс, при съседи: поземлен
имот с идентификатор 35167.505.8364; поземлен
имот с идентификатор 35167.505.8778; поземлен
имот с идентификатор 35167.505.8780; поземлен
имот с идентификатор 35167.505.7879, бул. Н. Петков, и номер на имота по предходен план: 8779,
квартал: 38, парцел: XII.
3. Поземлен имот с идентификатор 35167.505.8868
с обща площ 852 кв. м по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Казанлък, община Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88
от 26.11.2015 г. на изпълнителния директор на
АГКК, трайно предназначение на територията:
урбанизирана; начин на трайно ползване: за
друг производствен складов обект, при съседи:
поземлен имот с идентификатор 35167.505.8869;
поземлен имот с идентификатор 35167.505.8862;
поземлен имот с идентификатор 35167.505.8867;
поземлен имот с идентификатор 35167.505.9119 и
номер на имота по предходен план: 8868, квартал:
658, парцел: IX.
4. Поземлен имот с идентификатор 35167.505.8863
с обща площ 835 кв. м по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Казанлък, община Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88
от 26.11.2015 г. на изпълнителния директор на
АГКК, трайно предназначение на територията:
урбанизирана; начин на трайно ползване: за
друг производствен складов обект, при съседи:
поземлен имот с идентификатор 35167.505.7864;
поземлен имот с идентификатор 35167.505.8862;
поземлен имот с идентификатор 35167.505.8869;
поземлен имот с идентификатор 35167.505.9119;
поземлен имот с идентификатор 35167.505.8864 и
номер на имота по предходен план: 8863, квартал:
658, парцел: II.
5. Поземлен имот с идентификатор 35167.505.8869
с обща площ 893 кв. м по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Казанлък, община Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88
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от 26.11.2015 г. на изпълнителния директор на
АГКК, трайно предназначение на територията:
урбанизирана; начин на трайно ползване: за
друг производствен складов обект, при съседи:
поземлен имот с идентификатор 35167.505.8863;
поземлен имот с идентификатор 35167.505.8862;
поземлен имот с идентификатор 35167.505.8868;
поземлен имот с идентификатор 35167.505.9119 и
номер на имота по предходен план: 8869, квартал:
658, парцел: X.
6. Поземлен имот с идентификатор 35167.505.8862
с обща площ 1111 кв. м по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Казанлък, община Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88
от 26.11.2015 г. на изпълнителния директор на
АГКК, трайно предназначение на територията:
урбанизирана; начин на трайно ползване: за
друг производствен складов обект, при съседи:
поземлен имот с идентификатор 35167.505.7864;
поземлен имот с идентификатор 35167.505.7877;
поземлен имот с идентификатор 35167.505.8867;
поземлен имот с идентификатор 35167.505.8868;
поземлен имот с идентификатор 35167.505.8869;
поземлен имот с идентификатор 35167.505.8863 и
номер на имота по предходен план: 8862, квартал:
658, парцел: III.
II. Утвърждава пазарните оценки от ноември
2015 г. на имотите по т. I, съгласно които пазарните цени са определени в размер, както следва:
№

Обект

Пазарна
оценка, лв.,
без ДДС

1

Поземлен имот с идентификатор 35167.505.8778

33 000

2

Поземлен имот с идентификатор 35167.505.8779

79 700

3

Поземлен имот с идентификатор 35167.505.8868

34 900

4

Поземлен имот с идентификатор 35167.505.8863

37 300

5

Поземлен имот с идентификатор 35167.505.8869

35 600

6

Поземлен имот с идентифи- земя сграда
катор 35167.505.8862 ведно
с построените върх у него 30 500 35 100
сгради, масивна конструкция общо: 65 600

III. Да се проведат публични търгове с явно
наддаване за продажба на общински нежилищни
имоти, както следва:
А. Поземлен имот с идентификатор 35167.505.8778
с обща площ 768 кв. м по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Казанлък, община Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88
от 26.11.2015 г. на изпълнителния директор на
АГКК, трайно предназначение на територията:
урбанизирана; начин на трайно ползване: за друг
обществен обект, комплекс, при съседи: поземлен
имот с идентификатор 35167.505.568 (ул. Козлодуй);
поземлен имот с идентификатор 35167.505.8780;
поземлен имот с идентификатор 35167.505.8779;
поземлен имот с идентификатор 35167.505.8364 и
номер на имота по предходен план: 8778, квартал:
38, парцел: XI.
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Б. Поземлен имот с идентификатор 35167.505.8779
с обща площ 1804 кв. м по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Казанлък, община Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88
от 26.11.2015 г. на изпълнителния директор на
АГКК, трайно предназначение на територията:
урбанизирана; начин на трайно ползване: за друг
обществен обект, комплекс, при съседи: поземлен
имот с идентификатор 35167.505.8364; поземлен
имот с идентификатор 35167.505.8778; поземлен
имот с идентификатор 35167.505.8780; поземлен
имот с идентификатор 35167.505.7879, бул. Н. Петков, и номер на имота по предходен план: 8779,
квартал: 38, парцел: XII.
В. Поземлен имот с идентификатор 35167.505.8868
с обща площ 852 кв. м по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Казанлък, община Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88
от 26.11.2015 г. на изпълнителния директор на
АГКК, трайно предназначение на територията:
урбанизирана; начин на трайно ползване: за
друг производствен складов обект, при съседи:
поземлен имот с идентификатор 35167.505.8869;
поземлен имот с идентификатор 35167.505.8862;
поземлен имот с идентификатор 35167.505.8867;
поземлен имот с идентификатор 35167.505.9119 и
номер на имота по предходен план: 8868, квартал:
658, парцел: IX.
Г. Поземлен имот с идентификатор 35167.505.8863
с обща площ 835 кв. м по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Казанлък, община Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88
от 26.11.2015 г. на изпълнителния директор на
АГКК, трайно предназначение на територията:
урбанизирана; начин на трайно ползване: за
друг производствен складов обект, при съседи:
поземлен имот с идентификатор 35167.505.7864;
поземлен имот с идентификатор 35167.505.8862;
поземлен имот с идентификатор 35167.505.8869;
поземлен имот с идентификатор 35167.505.9119;
поземлен имот с идентификатор 35167.505.8864 и
номер на имота по предходен план: 8863, квартал:
658, парцел: II.
Д. Поземлен имот с идентификатор 35167.505.8869
с обща площ 893 кв. м по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Казанлък, община Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88
от 26.11.2015 г. на изпълнителния директор на
АГКК, трайно предназначение на територията:
урбанизирана; начин на трайно ползване: за
друг производствен складов обект, при съседи:
поземлен имот с идентификатор 35167.505.8863;
поземлен имот с идентификатор 35167.505.8862;
поземлен имот с идентификатор 35167.505.8868;
поземлен имот с идентификатор 35167.505.9119 и
номер на имота по предходен план: 8869, квартал:
658, парцел: X.
Е. Поземлен имот с идентификатор 35167.505.8862
с обща площ 1111 кв. м по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Казанлък, община Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88
от 26.11.2015 г. на изпълнителния директор на
АГКК, трайно предназначение на територията:
урбанизирана; начин на трайно ползване: за
друг производствен складов обект, при съседи:
поземлен имот с идентификатор 35167.505.7864;
поземлен имот с идентификатор 35167.505.7877;
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поземлен имот с идентификатор 35167.505.8867;
поземлен имот с идентификатор 35167.505.8868;
поземлен имот с идентификатор 35167.505.8869;
поземлен имот с идентификатор 35167.505.8863 и
номер на имота по предходен план: 8862, квартал:
658, парцел: III,
при следните условия:
1. Начална тръжна цена:
№
1
2
3
4
5

6

Обект
Поземлен имот
35167.505.8778
Поземлен имот
35167.505.8779
Поземлен имот
35167.505.8868
Поземлен имот
35167.505.8863
Поземлен имот
35167.505.8869

с идентификатор
с идентификатор
с идентификатор
с идентификатор
с идентификатор

Поземлен имот с идентификатор
35167.505.8862 ведно с построените
върху него сгради, масивна конструкция

Начална
тръжна
цена, лв.,
без ДДС
33 000
79 700
34 900
37 300
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не може да се установи от удостоверението за
вписване в търговския регистър или кандидатът
се представлява от пълномощник);
в) документ за самоличност на лицето, което
закупува тръжната документация.
6. При получаване на тръжната документация
кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1
от Наредбата за задължителната информация,
предоставяна на лицата, заявили интерес за
участие в приватизацията по ЗПСК, и сведенията,
представляващи служебна тайна.
7. Предложения за участие се приемат до
12,30 ч. в последния работен ден, предхождащ
датата на търговете, в деловодството на Община
Казанлък.
8. Оглед на обектите – от 10 до 17 ч. през
всички работни дни в срока за подаване на
предложения за участие.
9. Търговете да се проведат на 21-вия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ с начални часове, както следва:

35 600

№

Обект

Час
на
търга

79 683

1

Поземлен имот с идентификатор
35167.505.8778

9

2

Поземлен имот с идентификатор
35167.505.8779

9,30

3

Поземлен имот с идентификатор
35167.505.8868

10

4

Поземлен имот с идентификатор
35167.505.8863

10,30

5

Поземлен имот с идентификатор
35167.505.8869

11

6

Поземлен имот с идентификатор
35167.505.8862 ведно с построените
върху него сгради, масивна конструкция

11,30

Достигнатата цена, както и дължимият ДДС
се заплащат от спечелилия участник в левове до
деня на подписване на договора за продажба по
сметка, посочена в проектодоговора към тръжната документация.
2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната
тръжна цена.
3. Депозитът за участие е парична вноска в
размер 50 % от началната тръжна цена, която
се внася по сметка BG 18 SOMB 9130 33 2172
7300 в „Общинска банка“ – АД, Казанлък, BIC
SOMBBGSF, до изтичане срока за подаване на
предложения за участие. Валидни са вноски от
името и за сметка на кандидата за участие в търга.
4. Получаване на тръжна документация – стая
17 на Община Казанлък срещу квитанция за
платена цена за тръжна документация в размер
150 лв. (без дължимия ДДС) в брой в касата в
ЦИУ при Община Казанлък или по банков път,
преведена по следната сметка: BG 07 SOMB 9130
84 2172 7344, код на вид плащане: 44 70 00 в „Общинска банка“ – АД, Казанлък, BIC SOMBBGSF,
до изтичане срока за подаване на предложения за
участие. Валидни са такси от името и за сметка
на кандидата за участие в търга.
5. При получаване на тръжната документация
кандидатите представят:
а) извлечение от търговския регистър на
Агенцията по вписванията при Министерството
на правосъдието за актуално състояние на търговеца, а за юридическите лица, нерегистрирани по
ТЗ – заверено копие на удостоверение за актуално
състояние, издадено до 6 месеца преди датата на
търга (не се прилага за кандидати – физически
лица, които нямат качества на търговец;
б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната документация (ако представителната власт

10. В случай на липса на кандидати на двадесет и първия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“ търговете да
се проведат на тридесет и петия ден от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“
при същите условия.
Председател:
Н. Златанов
3816
РЕШЕНИЕ № 125
от 31 март 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 5, ал. 2, чл. 26, ал. 1
и 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК във
връзка с чл. 5, ал. 2 от Наредбата за възлагане
извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или следприватизационния
контрол, включително процесуално представителство, Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
Открива процедура за приватизация и определя
метод за извършване на приватизация – публичен
търг с явно наддаване на общински нежилищен
имот, както следва: поземлен имот с идентифи-
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катор 35167.505.8867 по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-88 от 26.11.2015 г. на изпълнителния
директор на АГКК, с площ 776 кв. м. Трайно
предназначение на територията: урбанизирана,
номер по предходен план: квартал 658, парцел:
VIII, адрес: Казанлък, ул. Изгрев 59, при граници: 35167.505.9119, 35167.505.8866, 35167.505.8865,
35167.10 4 . 2 , 35167. 5 0 5.7 8 7 7, 35167. 5 0 5. 8 8 62 ,
35167.505.8868. Начин на трайно ползване: за
друг вид производствен, складов обект, ведно с
построените върху него: сграда с идентификатор
35167.505.8867.1 по КККР на гр. Казанлък, на един
етаж, със застроена площ 58 кв. м, предназначение: промишлена сграда – масивна конструкция,
построена 1974 г., и сграда с идентификатор
35167.505.8867.2 по КККР на гр. Казанлък, на един
етаж, със застроена площ 65 кв. м, предназначение: промишлена сграда – масивна конструкция,
построена 1974 г.
Председател:
Н. Златанов
3817
РЕШЕНИЕ № 126
от 31 март 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 5, ал. 2, чл. 26, ал. 1
и 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК във
връзка с чл. 5, ал. 2 от Наредбата за възлагане
извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или следприватизационния
контрол, включително процесуално представителство, Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
І. Открива процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизация –
публичен търг с явно наддаване на общински
нежилищни имоти, както следва:
1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.70.1.1 по кадастралната карта
и кадаст ралните регист ри на гр. Казанлък,
одобрени със Заповед № РД-18-88 от 2015 г. на
ИД на АГКК, с обща площ 201 кв. м, адрес: Казанлък, ул. Чудомир 6, ет. 1, обект 1, намиращ
се в сграда № 1, разположена в поземлен имот
с идентификатор 35167.502.70, при граници на
обекта: съседни самостоятелни обекти в сградата:
на етажа: 35167.502.70.1.2, под обекта: няма, над
обекта: 35167.502.70.1.6, предназначение: „За търговска дейност“, на едно ниво. Обектът е с РЗП
286,96 кв. м и включва прилежащи части от общите части на сградата. Сградата с идентификатор
35167.502.70.1 е в груб строеж. Поземленият имот,
в който е разположен самостоятелният обект, е
с идентификатор 35167.502.70 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък,
одобрени със Заповед № РД-18-88 от 26.11.2015 г.
на ИД на АГКК, с площ 1797 кв. м, адрес на
обекта: Казанлък, ул. Чудомир 6, трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на
трайно ползване: комплексно застрояване; номер
по предходен план: квартал: 164, парцел VIII,
съседи: 35167.502.8323, 35167.502.9103, 35167.502.69,
35167.502.3871, 35167.502.3872, 35167.502.3882,
35167.502.3883, 35167.502.3884, 35167.502.3879,
35167.502.3878.
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2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.70.1.6 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени
със Заповед № РД-18-88 от 2015 г. на ИД на АГКК,
с обща площ 122,81 кв. м, адрес: Казанлък, ул.
Чудомир 6, ет. 1, обект 6, намиращ се в сграда
№ 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 35167.502.70, при граници на обекта: съседни
самостоятелни обекти в сградата: на етажа: няма
обект (коридор), под обекта: 35167.502.70.1.1, над
обекта: 35167.502.70.1.10, предназначение: „За търговска дейност“, на едно ниво. Обектът е с РЗП
163,71 кв. м и включва прилежащи части от общите части на сградата. Сградата с идентификатор
35167.502.70.1 е в груб строеж. Поземленият имот,
в който е разположен самостоятелният обект, е
с идентификатор 35167.502.70 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък,
одобрени със Заповед № РД-18-88 от 26.11.2015 г.
на ИД на АГКК, с площ 1797 кв. м, адрес на
обекта: Казанлък, ул. Чудомир 6, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на
трайно ползване: комплексно застрояване, номер
по предходен план: квартал: 164, парцел VIII,
съседи: 35167.502.8323, 35167.502.9103, 35167.502.69,
35167.502.3871, 35167.502.3872, 35167.502.3882,
35167.502.3883, 35167.502.3884, 35167.502.3879,
35167.502.3878.
3. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.70.1.10 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени
със Заповед № РД-18-88 от 2015 г. на ИД на АГКК,
с обща площ 127,10 кв. м, адрес: Казанлък, ул.
Чудомир 6, ет. 2, обект 10, намиращ се в сграда
№ 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 35167.502.70, при граници на обекта: съседни самостоятелни обекти в сградата: на етажа:
няма обект (коридор), под обекта: 35167.502.70.6,
над обекта: 35167.502.70.1.22, предназначение: „За
офис“, на едно ниво. Обектът е с РЗП 202,62 кв. м
и включва прилежащи части от общите части на
сградата. Сградата с идентификатор 35167.502.70.1
е в груб строеж. Поземленият имот, в който е
разположен самостоятелният обект, е с идентификатор 35167.502.70 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени
със Заповед № РД-18-88 от 26.11.2015 г. на ИД
на АГКК, с площ 1797 кв. м, адрес на обекта:
Казанлък, ул. Чудомир 6, трайно предназначение
на територията: урбанизирана, начин на трайно
ползване: комплексно застрояване, номер по
предходен план: квартал: 164, парцел VIII, съседи: 35167.502.8323, 35167.502.9103, 35167.502.69,
35167.502.3871, 35167.502.3872, 35167.502.3882,
35167.502.3883, 35167.502.3884, 35167.502.3879,
35167.502.3878.
4. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.70.1.22 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени
със Заповед № РД-18-88 от 2015 г. на ИД на АГКК,
с обща площ 127,10 кв. м, адрес: Казанлък, ул.
Чудомир 6, ет. 3, обект 22, намиращ се в сграда
№ 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 35167.502.70, при граници на обекта: съседни самостоятелни обекти в сградата: на етажа:
няма обект (коридор), под обекта: 35167.502.70.10,
над обекта: 35167.502.70.1.34, предназначение: „За
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офис“, на едно ниво. Обектът е с РЗП 202,62 кв. м
и включва прилежащи части от общите части на
сградата. Сградата с идентификатор 35167.502.70.1
е в груб строеж. Поземленият имот, в който е
разположен самостоятелният обект, е с идентификатор 35167.502.70 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени
със Заповед № РД-18-88 от 26.11.2015 г. на ИД
на АГКК, с площ 1797 кв. м, адрес на обекта:
Казанлък, ул. Чудомир 6, трайно предназначение
на територията: урбанизирана, начин на трайно
ползване: комплексно застрояване, номер по
предходен план: квартал: 164, парцел VIII, съседи: 35167.502.8323, 35167.502.9103, 35167.502.69,
35167.502.3871, 35167.502.3872, 35167.502.3882,
35167.502.3883, 35167.502.3884, 35167.502.3879,
35167.502.3878.
5. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.70.1.34 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени
със Заповед № РД-18-88/2015г. на ИД на АГКК,
с обща площ 127,10 кв. м, адрес: Казанлък, ул.
Чудомир 6, ет. 4, обект 34, намиращ се в сграда
№ 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 35167.502.70, при граници на обекта: съседни
самостоятелни обекти в сградата: на етажа: няма
обект (коридор), под обекта: 35167.502.70.22, над
обекта: няма, предназначение: „За офис“, на едно
ниво. Обектът е с РЗП 202,62 кв. м и включва
прилежащи части от общите части на сградата.
Сградата с идентификатор 35167.502.70.1 е в груб
строеж. Поземленият имот, в който е разположен самостоятелният обект, е с идентификатор
35167.502.70 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени
със Заповед № РД-18-88 от 26.11.2015 г. на ИД
на АГКК, с площ 1797 кв. м, адрес на обекта:
Казанлък, ул. Чудомир 6, трайно предназначение
на територията: урбанизирана, начин на трайно
ползване: комплексно застрояване, номер по
предходен план: квартал: 164, парцел VIII, съседи: 35167.502.8323, 35167.502.9103, 35167.502.69,
35167.502.3871, 35167.502.3872, 35167.502.3882,
35167.502.3883, 35167.502.3884, 35167.502.3879,
35167.502.3878.
Председател:
Н. Златанов
3818
РЕШЕНИЕ № 130
от 31 март 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
Одобрява парцеларен план на трасе на подземен
елeктропровод за осигуряване на електрозахранване на поземлен имот (ПИ) № 105053 – 10,490 дка,
с начин на трайно ползване „нива“, собственост
на фондация „Бодичита“. Трасето преминава по
следните общински ПИ: пасище, мера № 000368;
полски пътища: № 000078, № 000051, № 000053,
№ 000492, и път IV клас № 000060, всички в
местност Валът, землище с. Копринка, ЕКАТТЕ
38563, и е с обща дължина 1174,5 м и общ сервитут 2349,0 кв. м.
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Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Стара Загора.
Председател:
Н. Златанов
3647
РЕШЕНИЕ № 137
от 31 март 2016 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Казанлък, реши:
I. Одобрява проект за изменение на план за
регулация и план за улична регулацията на част от
квартали 392А, 457 и 457А, относно УПИ III-2310,
IV-2309, V-2303, VI-2314, VII-2314, IX-2303 от квартал
392А, УПИ I – за озеленяване, от квартал 457А и
УПИ II-2251 от квартал 457 по плана за регулация
на гр. Казанлък, предвиждащ, както следва:
1. Премахване на следната неприложена улична регулация и добавянето към новообразувания
УПИ II-4910, кв. 457, по плана на гр. Казанлък:
1.1. премахване на улична регулация между
о.т. 8007 и о.т. 2066;
1.2. премахване на улична регулация между
о.т. 2066 и о.т. 7821, през о.т. 3034 и о.т. 3034а;
1.3. премахване на улична регулация между
о.т. 3034а и о.т. 3041, през о.т. 3034б, 3042, 3042а,
3042б;
1.4. премахване на улична регулация между
о.т. 3034 и о.т. 3035.
2. Заличава УПИ III-2310, УПИ IV-2309, УПИ
V-2303, УПИ IX-2303, УПИ VI-2314 и УПИ VII-2314,
квартал 392А, и добавяне към новообразувания
УПИ II-4910 – за производствени и складови
дейности, кв. 457, по плана на гр. Казанлък.
3. Заличава УПИ I – за озеленяване, квартал
457А, и добавяне към новообразувания УПИ II4910 – за производствени и складови дейности,
кв. 457 по плана на гр. Казанлък.
4. Заличава квартали 392А и 457А и променя
границите на квартал 457 по плана на Казанлък.
II. Одобрява изменение на план за застрояване
за новобразувания УПИ II-4910 в квартал 457
при следните показатели: височина – до 10 м,
80 % плътност на застрояване, 1,5 коефициент
на интензивност и 20 % минимална плътност за
озеленяване.
III. Възлага на кмета на община Казанлък
да сключи окончателен договор в съответствие
с предварителния такъв.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Стара Загора.
Председател:
Н. Златанов
3651

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
РЕШЕНИЕ № 173
от 28 април 2016 г.
На основание ч л. 21, а л. 1, т. 11, ч л. 27,
ал. 3 ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 при
услов ията на чл. 136, ал. 1 ЗУТ и във връзка с
Решение № II-6 от протокол № 6 от 30.03.2016 г.
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на ОбЕСУТ, чл. 5, ал. 1, т. 11 от Правилника
за организацията и дейността на ОбС, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската
администрация Общинският съвет – гр. Кюстендил, реши:
Одобрява проекта за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе
за изграждане на подземна кабелна линия 20 kV
за обект: „Помпа за напояване“ в ПИ 69167.0.90,
местност Шишманица, землище с. Стенско, община Кюстендил, по картата на възстановената
собственост, преминаващо през общински имоти
ПИ 69167.0.85, ПИ 69167.20.202, землище с. Стенско, община Кюстендил, и ПИ 63536.0.409, ПИ
63536.0.410 и ПИ 63536.0.411, землище с. Раждавица, община Кюстендил, от картата на възстановената собственост (КВС).
Решението може да бъде обжалвано пред
Административния съд – Кюстендил, по реда на
чл. 215 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – гр. Кюстендил.
Председател:
Ив. Андонов
3793

ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ
РЕШЕНИЕ № 79
от 24 март 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУ Т, Решение № 47 по т. 5 от
протокол № 8 от 18.06.2014 г. на Общинския
експертен съвет по устройство на територията
(ОЕСУТ) и Решение № КЗЗ-28 от 12.11.2015 г. на
Комисията за земеделските земи към Министерството на земеделието и храните Общинският
съвет – гр. Павликени, реши:
Одобрява изработения проект за частичен
подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване за промяна предназначението на
земята за ПИ № 238001 – частна общинска собственост, с начин на трайно ползване „нива“ и
ПИ № 000306 – публична общинска собственост, с
начин на трайно ползване „други селскостопански
територии“, по КВС на гр. Павликени от предназначение „нива“ за ПИ № 238001 и предназначение „други селскостопански територии“ за ПИ
№ 000306 в предназначение „за гробищен парк“ с
цел разширение на съществуващ гробищен парк
и „Електрическа схема“ и „В и К схема“ за ПИ
с № 238001 и № 000306 и УПИ I – „За гробищен
парк“, в квартал 18 по ПУП на гр. Павликени.
С изготвения ПРЗ се извършва определяне на
устройствената зона на имотите – предмет на
проекта за частичен ПУП, на ново застрояване
в тях, съответстващо на предназначението им,
и създаване на градоустройствена основа за
застрояване, предназначена за гробищни паркове, в съответствие с устройствената зона. С
изготвената част „Електрическа схема“ се дава
решение за изграждане на парково осветление в
имотите – предмет на проекта за частичен ПУП,
а с частта „В и К схема“ се дава решение за зах
ранване с вода на ПИ № 238001 и ПИ № 000306.
Новото предназначение на ПИ № 238001 и ПИ
№ 000306, начинът и характерът на застрояване,
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конкретните размери, параметри, технико-икономическите показатели и коефициенти за имотите – предмет на проекта за частичен ПУП, както
и трасетата на ел. кабел за парковото осветление
и на водопровода за водоснабдяване са показани
в графичните части на проекта.
Решението подлежи на обжалване от пряко
заинтересуваните лица в 30-дневен срок от датата
на обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Община Павликени пред А дминистративния
съд – Велико Търново, на основание чл. 215,
ал. 1 и 4 ЗУТ.
Председател:
В. Антонова
3676
РЕШЕНИЕ № 107
от 21 април 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл. 32, ал. 3, т. 1
ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 1 и чл. 9 от
Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Павликени, реши:
1. Да се извърши приватизация чрез публичен
търг с явно наддаване по реда на Наредбата за
търговете и конкурсите при следните условия:
 Об ек т на т ърга – д ворно м яс т о с п лощ
230 0 к в. м заедно с пост роени те в него:
д вуе та ж на сг ра да с маси вна монол и т на
конструкция с дървен гредоред, застроена
п лощ – 166,72 к в. м, разг ъната заст роена
площ – 333,44 кв. м; стопанска постройка с
паянтова дървена конструкция със застроена
площ 190,10 кв. м, намиращи се в кв. 29, ПИ 80
по подробния устройствен план на с. Мусина,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 813 от 17.05.2002 г.
 Начална тръжна цена – 7000 лв. без ДДС,
представляваща пазарната оценка на имота,
изготвена от лицензиран оценител на недвижими имоти. Сделката е облагаема с ДДС.
ДДС ще бъде начислен съгласно ЗДДС върху
достигнатата крайна тръжна цена.
 Стъпка на наддаване – 300 лв.
 Депозит за участие в търга – 700 лв. Депозитът се внася по банкова сметка на Община
Павликени IBAN BG35UNCR75273342926133,
BIC код UNCRВGSF при „УниКредит Булбанк“ – Павликени. Краен срок за внасяне
на депозита – до 12 ч. на деня преди търга.
 Цена на тръжната документация – 100 лв.,
която се заплаща в брой в касата на информационния център при Община Павликени.
Тръжната документация се получава от отдел
„Общинска собственост и стопански дейности“
в информационния център на Община Павликени след представяне на документ за платена
цена. Тръжната документация да се закупи до
12 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане
на търга. Срокът за закупуване на тръжната
документация не може да бъде по-кратък от 10
дни от датата на обнародването на решението
в „Държавен вестник“.
 Предложения за участие в търга се подават до
17 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане
на тръжната процедура.

БРОЙ 38

ДЪРЖАВЕН

 Оглед на обекта може да се извърши до 12 ч.
на деня, предхождащ деня на провеждане на
търга, в присъствието на представител на отдел
„Общинска собственост и стопански дейности“
след закупуване на тръжна документация от
кандидата.
 Публичният търг да се проведе на 25-ия ден
след обнародване на това решение в „Държавен вестник“ от 14 ч. в заседателната зала на
Община Павликени.
 При неявяване на кандидати да бъде проведен
повторен търг при същите условия 30 дни след
датата на първата тръжна процедура.
 Достигнатата крайна тръжна цена да се заплати
еднократно по банков път преди сключването
на договора за продажба.
2. Утвърждава тръжна документация със съдържанието по чл. 9 от Наредбата за търговете и
конкурсите, която представлява неразделна част
от това решение.
3. Възлага на кмета на община Павликени
да назначи тръжна комисия, която да проведе
тръжната процедура, в съответствие с изискванията на чл. 8 от Наредбата за търговете и конкурсите и да определи със заповед спечелилия
търга участник въз основа на представения от
комисията протокол.
4. Упълномощава кмета на община Павликени да сключи приватизационния договор за
покупко-продажба със спечелилия публичния
търг участник.
Председател:
В. Антонова
3792

ОБЩИНА „МАРИЦА“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 114
от 24 март 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 134,
ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 136, ал. 1 и чл. 127,
ал. 6 ЗУТ Общинският съвет – „Марица“, реши:
Одобрява проект за изменението на общ устройствен план на община „Марица“, касаещо
разширение на структ у рна единица 186-Псп
(складово-производствена устройствена зона)
по кадастралната карта на с. Царацово, община
„Марица“, област Пловдив, включващо поземлени имоти с идентификатори № 78080.54.1,
78080.54.2, 78080.54.187, 78080.122.185, 78080.122.10,
78080.123.14, 78080.123.15, 78080.123.6, 78080.123.7,
78080.123.8, 78080.143.361, 78080.143.362, част
от 78080.143.142, част от 78080.143.164, част
от 78080.143.180, част от 78080.143.181, част от
78080.143.182, част от 78080.143.176, 78080.54.183,
78080.122.184, представляващи земеделска земя
с площ 69,651 дка по кадастралната карта на
с. Царацово, община „Марица“, област Пловдив,
по приложената ситуация за изменение на ОУП
на община „Марица“.
Председател:
Г. Трендафилова
3725
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РЕШЕНИЕ № 156
от 26 април 2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
във връзка с чл. 136, ал. 1 и чл. 127, ал. 6 ЗУТ
Общинският съвет – „Марица“, реши:
Одобрява проект за частично изменение на
ОУП за разширение на структурна единица 239Смф с имот с идентификатор 73242.224.64, представляващ земеделска земя, с площ 10 073 кв. м
и обслужващия го полски път, собственост на
Община „Марица“, представляващ част от имот
73242.224.140 с обща площ около 1550 кв. м,
м. Кошовете, по кадастр алната карта на с. Труд,
община „Марица“, област Пловдив.
Председател:
Г. Трендафилова
3744
РЕШЕНИЕ № 181
от 26 април 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 134,
ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 136, ал. 1 и чл. 127,
ал. 6 ЗУТ Общинският съвет – „Марица“, реши:
Одобрява проект за изменението на общ устройствен план на община „Марица“, касаещо
разширение на структу рна единица 605-Псп
(складово-производствена устройствена зона)
по кадастралната карта на с. Ясно поле, община
„Марица“, област Пловдив, включваща поземлен
имот с идентификатор № 87669.23.7, представляващ земеделска земя с площ 38 354 кв. м,
поземлени имоти с идентификатори № 87669.23.9
и № 87669.16.36, представляващи обслужващи
ги полски пътища, и част от поземлен имот с
идентификатор № 87669.5.5, с начин на трайно
ползване отводнителен канал, на който ще се
изгради съоръжение за преместване с обща
площ на разширението 44 дка, по кадастралната
карта на с. Ясно поле, община „Марица“, област
Пловдив, по приложената ситуация за изменение
на ОУП на община „Марица“.
Председател:
Г. Трендафилова
3746

ОБЩИНА „РОДОПИ“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 154
от 28 април 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява П У П – ПП за обект: „Кабелен
електропровод 20 kV от БКТП „Сигма“ в УПИ
II-000168 до кабелна муфа, намираща се на
границата на землището на гр. Куклен, община
Куклен, и с. Крумово, м. Станимашки път, община „Родопи“, област Пловдив (Решение № 33,
взето с протокол № 2 от 11.03.2016 г. на ЕСУТ
при Община „Родопи“, Пловдив).
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Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
Председател:
П. Гимишев
3758
РЕШЕНИЕ № 155
от 28 април 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПП на трасе за: Транспортен достъп за УПИ 29.425 – производствена,
складова, търговска и общественообслужваща
дейност – производство на растителни масла, в
землището на с. Марково, местност Фиданлъка,
приет с Решение № 11 и Решение № 32, взети с
протокол № 7 от 2015 г. на ЕСУТ при Община
„Родопи“, Пловдив.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
Председател:
П. Гимишев
3686
РЕШЕНИЕ № 156
от 28 април 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с § 124, ал. 1 ЗИДЗУТ
Общинският съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: Трасета за
външно електроснабдяване и транспортен достъп
за УПИ 55.55 – жилищно и общественообслужваща дейност, 55.56 – жилищно и общественообслужваща дейност, образувани от поземлен имот
с идентификатор 55.20, представляващ земеделска
земя за процедура за промяна на предназначението
в землището на с. Марково, местност Кону дере
(Решение № 1, взето с протокол № 1 от 27.01.2016 г.
на ЕСУТ при Община „Родопи“, Пловдив).
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
Председател:
П. Гимишев
3687
РЕШЕНИЕ № 157
от 28 април 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с § 124, ал. 1 ЗИДЗУТ
Общинският съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: Трасета за
външно електроснабдяване, водоснабдяване и
транспортен достъп за УПИ I-031129 – за жилищно строителство, II-031129 – за жилищно
строителство, образувани от имот № 031129,
представляващ земеделска земя за процедура за
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промяна на предназначението в землището на
с. Брестник, местност Манастирски път (Решение
№ 14, взето с протокол № 14 от 2015 г. на ЕСУТ
при Община „Родопи“, Пловдив).
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
Председател:
П. Гимишев
3688
РЕШЕНИЕ № 158
от 28 април 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПП на трасета за уличен
водопровод PE-HDф90 и външно електрозахранване за УПИ 012524-ІІІ – жилищно застрояване,
012524-ІV – жилищно застрояване, 012524-V – жилищно застрояване, 012524-VІ – жилищно застрояване, 012524-VІІ – жилищно застрояване, и
012524-VІІІ – жилищно застрояване, в землището
на с. Белащица, местност Грамадите (приет с
Решение № 12, протокол № 2 от 11.03.2016 г. на
ЕСУТ при Община „Родопи“, Пловдив).
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
Председател:
П. Гимишев
3689

ОБЩИНА РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 169
от 21 април 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4, чл. 31,
ал. 1 и 3 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 5, чл. 6,
ал. 1 и 9 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Русе, реши:
1. Да се извърши продажба чрез публичен търг
с явно наддаване на общински нежилищен имот,
представляващ УПИ II-91, кв. 887, с площ по скица 211 м 2 , ведно с масивна двуетажна сграда без
сутерен с площ 80 м 2 и начин на трайно ползване:
за производствен, складов обект, разположен в
местност Слатина (Индустриален парк – Русе),
Русе, АОС № 7318 от 29.07.2014 г.
2. Утвърждава тръжната документация (приложение № 4) при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 31 800 лв. без ДДС;
2.2. стъпка на наддаване – 2000 лв.;
2.3. депозит за участие в търга – 3000 лв., който
се внася в срок до 17 работни дни от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“ чрез превод по банкова сметка, посочена в
тръжната документация;
2.4. начин на плащане – предложената цена
от купувача се заплаща изцяло до деня на подписване на договора за продажба.
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Тръжната документация се закупува в центъра за административни услуги и информация
на Община Русе, сектор „Търговия, транспорт и
обществени поръчки“, пл. Свобода 6. Цената на
тръжната документация е 150 лв. и се заплаща в
офиса на „ТБ Инвестбанк“ – АД, клон Русе, по
сметка: BG96IORT73798400080000, банков код/
BIC: IORTBGSF, вид плащане: 447000.
3. Срок за закупуване на тръжна документация – до 15 работни дни считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
4. Срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 20 работни дни считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Оглед на обекта може да се извършва всеки
работен ден след закупуване на тръжни книжа
и предварителна заявка в срок до 16 ч. на 19-ия
работен ден включително от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
6. Търгът да се проведе на 23-тия работен ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в 17,30 ч. в заседателната зала
на третия етаж на Община Русе, пл. Свобода 6.
7. Определя комисия в състав от 7 членове – четирима общински съветници и трима от
общинската администрация, съгласно чл. 7, т. 20
от Наредбата за устройство и работа на органите
за приватизация и следприватизационен контрол,
която да организира и проведе търга.
8. Всеки член на тръжната комисия да получи
възнаграждение за дейността си в размер 50 лв.
плюс по 10 лв. на час съобразно продължителността на търга.
9. Възлага на Комисията по приватизация и
следприватизационен контрол да определи спечелилия търга участник.
10. Възлага на кмета на община Русе да освободи депозитите на неспечелилите участници в
търга, да издаде заповед за спечелилия търга
участник и да сключи приватизационен договор
за покупко-продажба с него.
11. При непровеждане на търга да се проведе
повторен търг 17 работни дни след първата дата
от 17,30 ч. на същото място и при същите условия.
Председател:
Хр. Белоев
3649
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рен план (ПУП – ПП) на надземен линеен обект
на техническата инфраструктура – трасе за нова
пътна връзка, осигуряваща транспортен достъп
до обекта по ПИ 000266 – полски път, ПИ 007031
и ПИ 007017, нанесено на проекта с червен цвят
и определено с координати на чупките.
Решението може да бъде обжалвано от заинтересованите лица по реда на чл. 215 ЗУТ пред
Административния съд – Пловдив, в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Жалбите се подават чрез Общинския съвет –
гр. Садово, до Административния съд – Пловд ив,
по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Председател:
Ат. Телчаров
3653

ОБЩИНА СМЯДОВО
РЕШЕНИЕ № 73
от 28 април 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Смядово, реши:
Одобрява проект за изменение на подробен
устройствен план – план за регулация, одобрен със
Заповед № 365 от 1.11.1927 г. и № 2418 от 8.11.1927 г.,
в обхват: урегулирани поземлени имоти І-264, 530
и Х-252 от квартал 26а, УПИ ІІ – „Здравен дом“,
от кв. 26, с. Веселиново, община Смядово, област
Шумен, като вътрешните регулационни линии
се поставят в съответствие със съществуващите
граници на поземлените имоти, улицата между
о.т. 88а и о.т. 92а отпада. Квартал 26а се заличава,
като УПИ І-264, 530 се предава към квартал 26,
УПИ Х-263 се заличава. Площ на УПИ І-364 след
изменението – 1377 кв. м. Предаваемо общинско
място – 307 кв. м към УПИ І-264.
Решението на основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ
може да бъде обжалвано по законосъобразност в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ чрез общината пред Административния
съд – Шумен.
Председател:
Б. Борисов
3724

ОБЩИНА САДОВО
РЕШЕНИE № 77
от 31 март 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № V, взето с протокол № 5 от 24.04.2015 г. на ОЕСУТ при Община
Садово, Общинският съвет – гр. Садово, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) на подземен линеен
обект на техническата инфраструктура – трасе
на кабелна линия 20 kV и нов ЖР стълб към
него в поземлен имот с № 000266 – полски път,
публична общинска собственост, за захранване
на обект „Тир-паркинг със сервиз, складове и
административна сграда“ в ПИ 007017, м. Гюмюшевото, землището на с. Чешнегирово, община
Садово, и подробен устройствен план – парцела-

ОБЩИНА СОЗОПОЛ
РЕШЕНИЕ № 230
от 30 март 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Созопол, реши:
Одобрява ПУП – ПП за елементите на техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии за „Кабел НН“, захранващ поземлен имот с идентификатор 81178.60.51
в зоната по § 4, местност Митков мост, землище
гр. Черноморец, община Созопол, област Бургас.
Срокът на валидност на предварителното съг
ласие е 2 години считано от датата на влизане в
сила на решението.
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Заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131
ЗУТ могат да обжалват решението в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас, чрез Общинския съвет – гр. Созопол (чл. 215, ал. 1, изр. 1
и ал. 4, изр. 1 ЗУТ).
Председател:
Кр. Германова
3726

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ
ЗАПОВЕД № ЗУТ-2
от 8 април 2016 г.
На основание чл. 32, ал. 1 ЗА, чл. 129, ал. 3,
т. 1 ЗУТ, решение по точка първа от протокол № 5
от заседание на Обл астния експертен съвет по устройство на терит орията от 15.10.2015 г.; Заповед
№ ЗУТ-6 от 23.06.2015 г. на областния управител
на Софийска област за разрешаване изработване
на подробен устройствен план – парцеларен план
за „Външно електрозахранване на базова станция „Мобилтел“ – ЕАД, SFO0119 – „Три уши“,
в поземлени имоти в землището на община
Драгоман и община Сливница; Решение № К-7
от 20.08.2015 г. за утвърждаване на площадка
за трасе на комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ
на Областна дирекция „Земеделие“ – Софийска
област; протокол № 6 от 28.06.2013 г. – Решение № 165 на ОбС – Драгоман, за разрешение
изработването на ПУП – ПЗ и ПП; Решение
№ 45 на ОбС – Сливница, за предварително
съгласие за преминаване на трасето на обекта
през ПИ № 253024 в землището на с. Алдомировци; протокол от 26.05.2014 г. на комисията
по чл. 210 ЗУТ на Община Сливница; протокол
от 28.03.2014 г. на комисията по чл. 210 ЗУТ
на Община Драгоман; скица № КО 3125 от
27.01.2015 г. за имот с № 082048 от землището
на гр. Драгоман, издадена от ОСЗ – Драгоман;
скица-проект № КО 3126 от 27.01.2015 г. за имот
с № 082049 от землището на гр. Драгоман; договор за продажба на недвижим имот – частна
общинска собственост, с № 082048 от землището
на гр. Драгоман, с рег. № 1613 от 22.10.2012 г.
н а С л у ж б ат а по вп ис в а н и я т а – С л и вн и ц а;
с та нови ще № 26 - 0 0 - 4565 о т 21.08.2015 г. на
РИОС В – С о фи я; с т а нови щ е № 2 6 - 0 0 - 456 5
от 30.09.2013 г. на РИОСВ – София; Решение
№ СО-13-ОС от 30.09.2013 г. на РИОСВ – Софи я, за п рецен я ва не на вероя т ната с т епен
на отрицателно въздействие; съгласувателно
писмо изх. № 1201227358 от 16.09.2013 г. от
„ЧЕЗ Разпределение България“ – А Д; съгласувателно писмо изх. № ТО-15 от 15.01.2014 г.
от „В и К“ – ЕООД – София; удостоверение от
5.01.2015 г. на Агенцията по вписванията за вписване в търговския регистър; ПУП – парцеларен
план – част „Геодезия“; становище от 14.01.2013 г.
за условията за присъединяване на обект към
електрическата мрежа от „ЧЕЗ Разпределение
България“ – А Д; здравно зак лючение с изх.
№ 32-21-378 от 16.11.2015 г. от Регионална здравна
инспекция – Софийска област, писма от Община
Драгоман (изх. № 06-00-31 от 16.03.2016 г.) и Об-
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щина Сливница (изх. № 06.00-51 от 28.03.2016 г.)
за обявяване на проекта съгласно изискванията
на чл. 128, ал. 2 и 12, изречение последно от ЗУТ
и липса на постъпили възражения и във връзка
със заявление с вх. № 30.00-170 от 13.05.2015 г.,
доп. с вх. № 30.00-170/2015/17.01.2016 г. от „Мобилтел“ – ЕАД, за разглеждане и одобряване на
подробен устройствен план – парцеларен план,
одобрявам „Подробен устройствен план – парцеларен план за външно електрозахранване на
базова станция SFO0119 – „Три уши“, в поземлени имоти в землищата на община Драгоман
и община Сливница“, както следва:
на територията на община Драгоман – поземлени имоти № 838, 924, 82004, 82046 и 82011
в землището на гр. Драгоман;
на територията на община Сливница – поземлен имот № 253024 в землището на с. Алдомировци.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване пред Административния
съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ чрез областния
управител на Софийска област.
Областен управител:
Р. Иванова
3589

ОБЩИНА ТРЪН
РЕШЕНИЕ № 61
от 27 април 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Трън,
реши:
Одобрява изменение на УПИ ІІІ-428, 429, 430
от кв. 37 по южната граница на ПИ № 428 и
ПИ № 429 и изменение на уличната регулация
в обхват на осови точки 54-196-58-195 по ПУП
на гр. Трън.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“.
Председател:
В. Шишкова
3690
РЕШЕНИЕ № 62
от 27 април 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Трън,
реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе
на път за част от ПИ № 000009 и ПИ № 014004
от КВС, осигуряващ достъп от урбанизираната
територия до обслужвания ПИ № 014008, землище
с. Банкя, община Трън.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“.
Председател:
В. Шишкова
3691
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17. – Прокурорската колегия на Висшия съде
бен съвет реши:
1. Обявява на основание чл. 194а, ал. 1 от
Закона за съдебната власт свободните длъжности
за административни ръководители в органите на
съдебната власт, както следва:
1.1. Административен ръководител – районен
прокурор на Районна прокуратура – Петрич – свободна длъжност.
1.2. Административен ръководител – районен
прокурор на Районна прокуратура – Белоградчик – свободна длъжност.
1.3. Административен ръководител – районен
прокурор на Районна прокуратура – Котел – свободна длъжност.
1.4. Административен ръководител – районен
прокурор на Районна прокуратура – Кула – свободна длъжност.
1.5. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Никопол – свободна длъжност.
2. Открива на основание чл. 167, ал. 2 от Закона за съдебната власт процедура за избор на
административни ръководители в органите на
съдебната власт, както следва:
2.1. Административен ръководител на Специализираната прокуратура – изтичащ мандат
на 14.07.2016 г.
2.2. Административен ръководител – окръжен
прокурор на Окръжна прокуратура – Сливен – изтичащ мандат на 27.07.2016 г.
2.3. Административен ръководител – районен
прокурор на Районна прокуратура – Девня – изтичащ мандат на 27.07.2016 г.
3. В 14-дневен срок от датата на обнародване
на свободната длъжност в „Държавен вестник“
кандидатите следва да подадат в администрацията
на ВСС заявление (по образец – чл. 4, ал. 1 от
Правилата за избор на административни ръководители на органите на съдебната власт по чл. 167,
ал. 1, т. 2 – 4 ЗСВ), че желаят да участват в избора
за административен ръководител на съответния
орган на съдебната власт. Към заявлението се
прилагат: подробна автобиография, подписана от
кандидата; нотариално заверено копие от диплома
за завършено висше образование по специалността „Право“; нотариално заверено копие от
удостоверение за придобита юридическа право
способност; свидетелство за съдимост, издадено за
участие в конкурс по Закона за съдебната власт;
медицинско удостоверение, издадено в резултат
от извършен медицински преглед, че лицето не
страда от психическо заболяване; нотариално
заверено копие от трудова/служебна книжка и/
или осигурителна книжка; концепция за работата
им като административен ръководител (която
трябва да съдържа: лична мотивация за заемане
на длъжността; анализ и оценка на състоянието
на органа на съдебната власт; очертаване на
достиженията и проблемите в досегашната му
дейност; набелязване на цели за развитието и
мерки за тяхното достигане); удостоверение от
Националната следствена служба, Столичната
следствена служба или от окръжните следствени
отдели към окръжните прокуратури за образувани
досъдебни производства; декларация за имотното
състояние и произход на средствата за придоби-
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ване на имуществото по образец, утвърден от
ВСС, документи, удостоверяващи наличието на
стажа по чл. 170 ЗСВ, и други документи, които
по преценка на кандидата имат отношение към
професионалните или нравствените му качества.
3772
142. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Велико Търново, на основание чл. 239, ал. 2 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс с постановление за възлагане
№ 46 от 12.04.2016 г., издадено от директора на ТД
на НАП – Велико Търново, възлага на Веселин
Тодоров Митов с адрес: с. Згориград, община
Враца, ул. Георги Димитров 46, група № 182/154, представляваща масивна административна
сграда с гараж с площ 132 кв. м, строена през
1976 г., намираща се в парцел 5 в квартал 1 по
плана на с. Згориград, община Враца, с площ на
парцела 892 кв. м, при съседи: 1003, 1006, 1007 и
1008 – стопански двор, съгласно нотариален акт
за собственост върху сграда, закупена на търг за
продажба на имущество на ТКЗС № 58, том V, дело
№ 1581 от 1997 г. на Рейна Стефанова – нотариус
при РС – Враца, и решение № 137 от 19.04.2010 г.
по гр.д. № 1073/2007 г. на ОС – Враца, ведно със
земя с площ 892 кв. м, представляваща прилежаща територия към обект „Административна
сграда и гараж“, парцел V, квартал 1, по парцеларния план на стопанския двор на с. Згориград,
община Враца, област Враца, съгласно договор
за покупко-продажба на недвижим имот – държавна земя – частна държавна собственост по
чл. 27, ал. 6 ЗСПЗЗ, от 27.04.1999 г., вписан в
Службата по вписванията – Враца, том I, № 162
от 14.05.1999 г., вх. рег. № 927, и решение № 137 от
19.04.2010 г. по гр.д. № 1073/2007 г. на ОС – Враца, а съгласно скица № К02785 от 30.01.2015 г. на
имот с номер 100005 в землището на с. Згориград
с ЕКАТТЕ 30606, община Враца, издадена от
началника на ОСЗ – Враца, представлява имот
с площ 0,892 дка, ведно с построена административна сграда с площ 132 кв. м, който се намира в
местността Милчовица, с начин на трайно ползване: стопански двор, категория на земята при
неполивни условия – осма, при граници и съседи:
№ 100015 нива – наследници на Иван Павлов Кулин, № 100011 нива – Мариет Томова Младенова,
№ 100008 стопански двор – Олга Чавдарова Иванова, № 100007 нива – Румен Стефанов Матеев,
№ 100006 полски път – Община Враца, за сумата
11 555 лв. Собствеността преминава у купувача
от датата на постановлението, което подлежи на
вписване от съдия по вписванията чрез службата
по вписванията.
3635
13. – Университетът по архитектура, строителство и геодезия, София, обявява конкурс за доцент
по професионално направление 5.7. Архитектура,
строителство и геодезия, научна специалност
Обща, висша и приложна геодезия към катедра
„Висша геодезия“ – един, със срок 3 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в университета, София, бул. Хр. Смирненски
1, тел. 02/963-52-45, в. 449, и 02/866-90-54.
3750
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43. – Техническият университет – Варна, обявява конкурси за приемане на редовни докторанти
по държавна поръчка за учебната 2015/2016 г.
(попълване на бройки) на основание Решение
на МС № 343 от 18.05.2015 г., чл. 3 от Закона за
развитие на академичния състав в Република
България, чл. 42, ал. 4 и чл. 68 ЗВО съгласно
приложението. В срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ кандидатите подават
следните документи: 1. заявление (типов образец,
попълва се при подаването); 2. автобиография;
3. диплом за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението
(оригинал и копие); 4. удостоверение за признато
висше образование, ако дипломата е издадена
от чуждестранно висше училище; 5. други документи, удостоверяващи интереси и постижения
в съответната научна област; 6. такса за конкурсен изпит по специалността – 60 лв., и такса
за езиков изпит – 30 лв. Справки и приемане на
необходимите документи: ТУ – Варна, стая 319
НУК, П. Йосифова, тел. 052-383-242.
Приложение
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Ши- зование, професионални
фър направления и докторски редов- задочпрограми
на
на
1
1.

Електротехника, електроника
и автоматика

2

3

4

Теория на възпитанието и
дидактика

1

1

Теория на възпитанието
и ди дак т ика (Соц иа лна
педагогика)

2

Теория на възпитанието и
дидактика (Предучилищна
педагогика)

2

Специална педагогика

1

Педагогически науки
Педагогика

1. Електрически машини и апарати

1

2. Електротехнологии и нанотех
нологии в електротехниката

1

3. Теория на автоматичното управление

2

Методика на обучението
по математика

2

4. Автоматизация на производството

2

Методика на обучението
по география

1

5. Измервателна електротехника

2

Методика на обучението
по бит и техника

1

1.3.

Комуникационна и компютърна техника

Педагогика на обучението
по ...

1. Теоретични основи на комуникационната техника

1

Методика на обучението
по човек – общество и човек – природа

2. Кому никационни мреж и и
системи

2

Методика на обучението
по изобразително изкуство

1

3. Компютърни системи, комплекси и мрежи

2

2

4. Автоматизирани системи за
обработка на информация и
управление

Методика на обучението
по чужд език (Английски
език І – ІV клас)

2

Методика на обучението
по музика

1

Теория и методика на физическото възпитание и
спортна тренировка

1

Енергетика
1. Топлотехника

1

2. Електроенергийни системи

2

1

3694
58. – Великотърновският университет „Св. св.
Кирил и Методий“ обявява конкурси за прием и
обучение на докторанти през учебната 2016/2017 г.,
както следва:

1.2.

Машинно инженерство
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Хуманитарни науки

1

1

БРОЙ 38
1
2.1.

ДЪРЖАВЕН
2

3

4

ВЕСТНИК
1

Филология
Българска литерат у ра
(между двете войни)
Българска литература (след
Освобождението)
Българска литература (след
Втората световна война)
Българска литература (Теория на литературата)
Български език (Съвременен български език)
Славянски езици (Сравнително славянско езикознание – южнос лавянски
езици)
Славянски езици (Сравнително славянско езикознан ие – за па д носла вя нск и
езици)
Общо и сравнително езикознание
Общо и сравнително езикознание (Новогръцки език)
Теория и практика на превода (Английски език)
Литература на народите на
Европа, Америка, Африка,
Ази я и А вст ра ли я (А нглийска литература – Романтизъм)
Литература на народите на
Европа, Америка, Африка,
Азия и Австралия (Северноамериканска литература
на ХІХ век)
Литература на народите на
Европа, Америка, Африка,
Азия и Австралия (Новогръцка литература)

1
1
2.3.
1

Философия на правото и
политиката

1

2.4.
1

1
2
1
1

3.
3.1.

3.2.

1

3.3.

Стара история (История на
Стария свят)

1

Средновековна обща история (История на Византия
и средновековна история на
балканските народи)

1

1

Те о л о г и я ( Ис т о р и я н а
Българската православна
църква)
Теология (История на догмите)
Соц иа лни, ст опанск и и
правни науки
Социология, антропология
и науки за културата
Етнология

1

3.8.

1

4.
4.4.

1
2

1

1

1

1

1

2

1

3

3

3

2

3

1

1

1

2

1

2

2

1

1

2

1

1

1

1

1

Право

Икономика
Политическа икономия

2

1

Политически науки

История на правото (Римско частно право)
2

1

Психология

Административно право и
административен процес
Конституционно право на
Република България
Финансово право

1

1

Теология (Нов завет)

Г ра ж да нс ко и с емей но
право
Наказателно право

1

1

1

Политология
3.6.

4

1

Теология (Стар завет)

Педагогическа и възрастова психология
Социална психология
1

3

Религия и теология

Теология (Пастирско богословие)
Теология (Литургика)

1

2.2. История и археология

Ис т ори я на Бъ л гари я
(Нова история на България ХVІІІ – ХІХ в. – Възраждане)
Ис т ори я на Бъ л гари я
(Нова история на България 1878 – 1944 г.)
История на България (Найнова история на България)
История на България (История на българските земи
през XV – XVII век)

2
Нова и най-нова обща история (История на балканските народи)
Археология (Антична нумизматика)
Философия

С Т Р. 1 2 1

Природни науки, математика и информатика
Науки за Земята
Физи ческа геог рафи я и
ландшафтознание

2

Социално-икономическа
г е ог рафи я (Рег ион а л но
развитие)

1

С Т Р.
1
4.6.

8.

122

ДЪРЖАВЕН

2
Информатика и компютърни науки

3

Информатика

4

4

1

Изкуства
Изкуствознание и изобразително изкуство – Скулптура
Изкуствознание и изобразително изкуство – ГДВК
Изкуствознание и изобразително изк уство – Ж ивопис
Изкуствознание и изобразително изк уство – Стенопис
Изкуствознание и изобразително изкуство – Църковни изкуства

1

8.
9.

2
1
2
2

Общо:

78

30

В срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“ кандидатите подават следните документи на хартиен и електронен (CD) носител:
заявление до ректора; автобиография; копие на
диплома с приложението за придобитата образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и
копие на диплома с приложението или уверение
за придобита образователно-квалификационна
степен „магистър“(оригиналите се представят
за сравнение); допустими са и други документи,
удостоверяващи техните интереси и постижения
в научната област. Съгласно чл. 11, ал. 8 от
Правилника за условията и реда за придобиване
на научни степени и заемане на академични
длъжности във ВТУ приемът се извършва в
отдел НИХТИД, каб. 505 – ВТУ, ректорат. За
справки и повече информация: тел. 062/618-312
и на сайта на ВТУ: www.uni-vt.bg.
3802
67. – Европейският политехнически университет – Перник, обявява конкурс за заемане на
академична длъжност главен асистент по професионално направление 3.2. Психология, научна
специалност „Психология на труда и инженерна
психология“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и
справки – Перник, п.к. 2300, ул. Св. св. Кирил
и Методий 23, тел. (+359) 76 600773, факс: (+359)
76 605 207, е-mail: office@epu.bg.
3710
14. – Медицинският университет – Плевен,
обявява въз основа на Решение № 328 от 3.05.2016 г.
на Министерския съвет докторантури за учебната
2016/2017 г. по следните специалности:
Научна специалност

1
3.
4.
5.
6.
7.

8.2. Изобразително изкуство

№
по
ред

ВЕСТНИК

ОНС „Доктор“
редовно

задочно

1

2

3

4

1.

Дерматология и венерология

-

2

2.

Микробиология

1

-
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Генетика
Инфекциозни болести
Паразитология и хелминтология
Медицинска биология
Медицинска радиология и рентгенология
Педиатрия
Аналитична химия
Всичко общо:

3
1
1

4
-

1

-

1

-

1

-

1
1
8

2

За участие в конкурса се подават следните документи: 1. заявление до ректора; 2. автобиография;
3. нотариално заверено копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен
магистър по медицина или уверение за успешно
положени държавни изпити; 4. апликационен
формуляр; 5. други документи, удостоверяващи
интереси и постижения в съответната научна
област. Срок за подаване на документи за участие в конкурсите за докторантура – 2 месеца,
считано от датата на обнародването в „Държавен
вестник“. Приемът на документи се извършва в
Медицински университет – Плевен, ул. Климент
Охридски 1, ет. 2, стая 247, тел. 064/884-103.
3702
389. – Шуменският университет „Епископ
Константин Преславски“ обявява конкурси за:
професори по: област на висше образование 8.
Изкуства, професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство (Музикознание и музикално-изпълнителско изкуство – Пиано) – един;
област на висше образование 4. Природни науки,
математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика (Алгебра и теория на
числата) – един; област на висше образование 5.
Технически науки, професионално направление
5.7. Архитектура, строителство и геодезия (Земеустройство (вкл. кадастър и оценка на недвижими имоти) – един; доценти по: област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.3.
Биологически науки (Ботаника) – един; област
на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление
6.2. Растителна защита (Фитопатология) – един;
главни асистенти по: област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Общо и сравнително
езикознание) – един; област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.5. Математика (Изчислителна математика) – един, всички със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се подават в ректорската канцелария
на ШУ, Шумен, ул. Университетска 115, корпус 1,
каб. 107. За информация: тел.: 054/830 495, в. 121,
GSM: 0899 901943.
3752
64. – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, обявява
конкурс за академична длъжност главен асистент,
висше училище за цивилен служител в катедра
„Електроника“ на факултет „Навигационен“ в
област на висше образование 5. Технически науки,
по професионално направление 5.5. Транспорт,
корабоплаване и авиация, учебна дисциплина
„Корабни комуникационни системи“ – за едно
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място, със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Справки и документи – в
училището, тел.: 552-230, 552-243, 632-015, вътр.
16704, и на сайта на училището: www.naval-acad.bg.
3679
88. – Община Куклен, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изработен ПУП – парцеларен план за елементи
на техническата инфраструктура – линеен обект
извън границите на урбанизираните територии,
обект: „Газоснабдяване на община Куклен“, подобект: „Отклонение от разпределителен газопровод
извън урбанизираната територия на община Куклен – клон 1, за захранване на ПИ 40467.11.433 в
индустриална зона – Куклен“, преминаващ през
ПИ 40467.11.320 – общинска публична собственост; за селскостопански, горски, ведомствен път;
трайно предназначение – земеделска територия
по КВС, землище гр. Куклен, община Куклен,
област Пловдив, съгласно ПУП – парцеларен
план. Проектът за ПУП – парцеларен план е
изложен за разглеждане в Община Куклен. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
4065
29. – Община ,,Марица“, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за подробен устройствен план
(ПУП – парцеларен план за елемент на техническата инфраструктура) по КК на с. Труд, община
„Марица“, област Пловдив, за разширяването на
улица ПИ 501.1810, която е гранична за северната
част на населеното място. Свързва път II клас
(Пловдив – Карлово) с производствените бази
в източната част на населеното място. Предвидено е изграждане на мост при пресичане на р.
Пясъчник. Проектът се намира в сградата на
общинската администрация, стая 408, и може
да се разгледа от заинтересуваните лица, които
в 30-дневен срок от датата на обнародването в
,,Държавен вестник“ могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация ,,Марица“, област
Пловдив, на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
4062
15. – Областният управител на Софийска
област на основание чл. 150, ал. 3 във връзка с
чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава на заинтересуваните
лица, че е издадено Разрешение за строеж № 1
от 15.04.2016 г. за строеж на „Нов резервоар за
съхранение на сярна киселина и реконструкция
на част от вътрешнозаводска железопътна линия“
в ПИ № 100 по одобрения кадастрален план на
територията на „Юнион Миниер Пирдоп Мед“
в землището на гр. Пирдоп, община Пирдоп, и
в землището на гр. Златица, община Златица,
Софийска област. Строежът е първа категория
съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „к“ ЗУТ и чл. 2,
ал. 10 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи. Разрешението за
строеж подлежи на обжалване по реда на чл. 215

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 3

ЗУТ пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обявяването в „Държавен вестник“
чрез областния управител на Софийска област.
3797

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд, пето отделение, на основание чл. 181, ал. 1 АПК съобщава,
че е постъпило оспорване от Илиана Николова
Балабанова-Стойчева, Наташа Огнянова Добрева,
Йорданка Рангелова Бекирска-Димитрова, Елена
Димитрова Трифонова и Албена Георгиева Койчева на Решение № 1079-ПОД от 18.12.2014 г. на
заместник-председателя на Комисията за финансов
надзор, ръководещ управление „Осигурителен
надзор“, в частта му по т. 2, с която се утвърждават биометрични таблици за смъртност, които
да се прилагат при изчисляване на пенсионните
резерви към 31.12.2014 г. от пенсионноосигурителните дружества, които управляват универсален
пенсионен фонд и/или фонд за допълнително
доброволно пенсионно осигуряване, по което е
образувано адм. дело № 2694/2015 г. по описа на
Върховния административен съд.
3840
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от сдружение „Национално сдружение на частните болници“, сдружение „Център за защита правата
в здравеопазването“, сдружение „Сдружение на
общинските болници в България“ и сдружение
„Българска болнична асоциация“ на Наредба № 21
от 28.06.2004 г. за утвърждаване на медицински
стандарт „Ортопедия и травматология“, издадена
от министъра на здравеопазването (обн., ДВ, бр.
75 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 65 и 91 от 2010 г. и
бр. 32 от 2014 г., в сила от 1.01.2014 г.), по което
е образувано адм. дело № 4336/2016 г., по описа
на Върховния административен съд.
3841
Административният съд – Варна, VI състав,
съобщава, че е постъпило оспорване по адм. д.
№ 910/2016 г. по описа на Административния
съд – Варна, VІ състав, от Окръжна прокуратура – Варна, срещу разпоредбата на т. 27 от таблицата за такси и цени за административни услуги,
неразделна част от Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на
услуги, предоставяни на територията на община
Бяла, област Варна, приета с Решение № 8-112
от 25.02.2005 г. на Общинския съвет – гр. Бяла,
област Варна. Производството по делото е насрочено за 16.06.2016 г. от 9,30 ч.
3703
Административният съд – Варна, ХІІ състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 АПК съобщава, че е постъпил протест от
Силвиян Иванов – прокурор при Окръжна прокуратура – Варна, срещу разпоредбата на чл. 43,
т. 40 от Наредбата за определянето и админист
рирането на местните такси и цени на услуги
на територията на община Ветрино, приета с
Решение № 569 от 28.03.2003 г. на Общинския
съвет – гр. Ветрино. По протеста е образувано
адм. дело № 890/2016 г. по описа на Административния съд – Варна, XІІ състав, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание
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на 16.06.2016 г. от 13 ч. Съгласно 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
до началото на устните състезания при всяко
положение на делото, без да има право да иска
повтаряне на извършени процесуални действия.
3704
А дминистративният съд – Кюстендил, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
АПК съобщава, че по протест от Юлиян Крумов
в качеството на прокурор при Районна прокуратура – Дупница, е оспорена т. 38 от приложение
№ 6 към чл. 50, ал. 1 от Наредбата за определяне
и администриране на местните такси, цени на
услуги и права на територията на община Бобов
дол. Приложението представлява тарифа (списък с
видовете услуги и цени за тях) в отдел „Устройство
и развитие на територията“ при Община Бобов
дол. С оспорения подзаконов нормативен текст е
определена цена 10 лв. за услугата „Издаване на
разрешително за разкопаване на улици и тротоари
след извършена процедура на съгласуване от инвеститор и/или оператор“. Нормативният текст е
приет с т. 2 от Решение № 197 от протокол № 13
от 29.12.2014 г. на ОбС – гр. Бобов дол. Образувано
е адм. д. № 126/2016 г. и страни: вносител – прокурорът при Районна прокуратура – Дупница,
ответник – Общинският съвет – гр. Бобов дол,
и страна – Окръжна прокуратура – Кюстендил,
което е насрочено за 8.07.2016 г. от 10 ч.
3775
Административният съд – Плевен, съобщава,
че е образувано адм. дело № 356/2016 г. по протест
на прокурор при Окръжна прокуратура – Плевен,
срещу чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и
реда за разкопаване на елементи от техническата
инфраструктура на община Долна Митрополия,
като се твърди противоречие с чл. 72 от Закона
за устройство на територията.
3661
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 АПК
съобщава, че е образувано адм. дело № 988/2016 г.
на Административния съд – Пловдив, VІІ състав,
по протест на Районна прокуратура – Пловдив,
против Решение № 53 от 22.07.2004 г. на Общинския съвет – гр. Съединение, и Тарифа № 2
към чл. 46 на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги
на територията на община Съединение. Делото
е със страни – оспорващ: Районна прокуратура – Пловдив, и ответник: Общинският съвет – гр.
Съединение, и е насрочено за 29.06.2016 г. от 10 ч.
3800
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е образувано адм.д. № 989 по описа
за 2016 г. на Административния съд – Пловдив,
II състав, по протест на Районна прокуратура – Пловдив, срещу т. 19 от приложение № 2
„Цени на услуги, предоставяни от общината
през 2011 г. съгласно чл. 6, ал. 2 от раздел II на
ЗМДТ, които не са уредени с нормативни актове
с ДДС за 2011 г.“ от Наредбата за определянето
и администрирането на местните такси и цени
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на услуги на територията на община Хисаря. Ответник е Общинският съвет – гр. Хисаря. Делото
е насрочено за 12.07.2016 г. от 9 ч.
3776
Административният съд – Сливен, административно отделение, призовава Тодор Атанасов
Стойков с последен адрес област София (Столична), община Столична, гр. София, ж.к. Младост 1,
бл. 28А, вх. 2, сега с неизвестен адрес, да се яви
в съда на 30.06.2016 г. в 10 ч. като заинтересована
страна по адм. дело № 259/2015 г., заведено от
Живко П. Пенчев, Пенчо Ж. Пенчев. Заинтересованата страна да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
3801
Бургаският районен съд, гражданска колегия,
ХV състав, уведомява Лилия Борисовна Маик,
родена на 7.03.1974 г., гражданка на Украйна,
с последен известен адрес Бургас, ж.к. Изгрев,
бл. 65, вх. 4, ет. 1, ап. ляв, ответница по гр.д.
№ 1310/2016 г. по описа на БРС, че пред Бургаския
районен съд има заведено от Стоян Владимиров
Таранов гражданско дело с правно основание
чл. 49 СК, с указания в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ ответницата
да се яви в канцеларията на БРС за получаване
на исковата молба и приложенията за отговор
по чл. 131 ГПК, като в противен случай ще бъде
приложена процедурата по чл. 48, ал. 1 ГПК.
3777
Районният съд – гр. Кубрат, уведомява Равие
Реджебова Яхова, родена на 15.12.1952 г. в с. Прелез, община Завет, област Разград, без постоянен
и настоящ адрес в Република България, че по
искова молба, заведена от Емин Селим Юсеин
от с. Прелез, община Завет, е образувано гр.д.
№ 111/2016 г. по описа на РС – Кубрат, за делба на
останали в наследство от общия им наследодател
Яхя Халил Турне, б.ж. на с. Прелез, община Завет,
недвижими имоти. В случай че в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
не се яви в деловодството на съда, за да получи
препис от исковата молба и приложенията, ще
є бъде назначен служебен защитник.
3662
Пазарджишкият районен съд връчва съобщение по чл. 131 ГПК на Мария Александрова
Столярова, с неизвестен адрес, като ответница
по гр.д. № 1118/2016 г. – за развод, заведено от
Мирослав Димитров Коларов. В двуседмичен
срок от обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“ ответницата да се яви в канцеларията на
съда за получаване на препис от исковата молба и
приложенията към нея за отговор по чл. 131 ГПК,
като в противен случай на основание чл. 48, ал. 2
ГПК ще є бъде назначен особен представител.
3681
Пловдивският районен съд, IX граждански
състав, съобщава на Фабиен Шарл Рене Граф, роден на 12.12.1970 г. в чужбина, с неизвестен адрес,
че е ответник по гр.д. № 292/2016 г. по описа на
ПРС, IX гр. състав, образувано по искова молба
за прогласяване на недействителна по отношение
на ищеца покупко-продажба на лек автомобил от
14.08.2015 г. Указва на Фабиен Шарл Рене Граф,
че следва да се яви в деловодството на Районния
съд – Пловдив, IX гр. състав, в едноседмичен срок
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от обнародването в „Държавен вестник“, за да
получи препис от исковата молба и приложенията є за писмен отговор в едномесечен срок от
получаването им, съгласно чл. 131, ал. 1 ГПК,
тъй като в противен случай ще му бъде назначен
особен представител по делото.
3712
Смолянският районен съд призовава Феймия
Исенджик, родена на 23.11.1919 г., без постоянен
и настоящ адрес в Република България, да се яви
в деловодството на съда като ответница по гр. д.
№ 310/2016 г., образувано по предявен от Захари
Ефремов Ималов иск с правно основание чл. 34,
ал. 1 ЗС, за получаване на препис от исковата
молба ведно с приложенията є и копие от разпореждането, постановено на основание чл. 131
ГПК, в едномесечен срок от обнародването на
съобщението в „Държавен вестник“. Ако въпреки
обнародването на съобщението ответницата не се
яви в съда или не изпрати представител, който
да получи съдебните книжа, съдът ще є назначи
особен представител на разноски на ищеца.
3820
Софийският районен съд, ІІІ гражданско отделение, 84 състав, призовава в двуседмичен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ Димитрис Кокинос, гражданин на Кипър, с неизвестен
адрес в България, да се яви в канцеларията на
Софийския районен съд, ІІІ гражданско отделение,
84 състав, София, бул. Цар Борис ІІІ № 54, да
получи препис от искова молба и приложенията,
подадена от Катя Андонова Кокинос, с правно
основание чл. 132 СК. В случай че не се яви, за да
получи съдебните книжа в указания срок, съдът
ще му назначи особен представител.
3778
Софийският районен съд, второ ГО, 78 състав,
призовава лицата Вартан Мъгърдичян, гражданин
на Швейцария, роден на 5.04.1953 г. в Руce, живеещ в Швейцария, 1197 Праждин, ул. Шмен дьо
Трамбре 25, и Мъгърдич Мъгърдичян, гражданин
на Швейцария, роден на 1.11.1928 г. в с. Жегларци,
област Добрич, България, живеещ в Швейцария,
1197, ул. Шмен дьо Трамбре 25, собственици на
топлоснабден имот в София, район „Оборище“,
ул. Марагидик 9, вх. В, ап. 22, да се явят в деловодството на съда като длъжници по гр. д.
79080/2015 г. за получаване на книжа по делото.
3713
Районният съд – гр. Средец, призовава Мариан Бернадет Бренан, гражданка на Република
Ирландия, с неизвестен адрес, като ответница по
гр.д. № 32/2016 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.
3613
Ра й о н н и я т с ъ д – г р. С р ед е ц , п ри з ов а в а
Джеймс Хенри Бренан, гражданин на Република
Ирландия, с неизвестен адрес, като ответник по
гр.д. № 32/2016 г. по описа на съда, заведено от
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„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
ответника ще бъде назначен особен представител
на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
3614
Ра й о н н и я т с ъ д – г р. С р ед е ц , п ри з ов а в а
Денис Джоан Леви, гражданка на Великобритания, с неизвестен адрес, като ответница по
гр.д. № 52/2016 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.
3615
Районният съд – гр. Средец, призовава Джоан
Мери Луси, гражданка на Великобритания, с неизвестен адрес, като ответница по гр.д. № 52/2016 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.
3616
Районният съд – гр. Средец, призовава Сергей
Борисович Банишев, гражданин на Русия, с неизвестен адрес, като ответник по гр.д. № 53/2016 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 ответника ще
бъде назначен особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 ГПК.
3663
Районният съд – гр. Средец, призовава Наталья Алексеевна Литвиненко, гражданка на
Руската федерация, с неизвестен адрес, като
ответница по гр.д. № 58/2016 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
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за редовно връчени и на ответницата ще бъде
назначен особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 ГПК.
3706
Софийският градски съд на основание чл. 15,
ал. 1 ЗПП регистрира по парт. 399, т. 13, р. Х, стр.
40, по ф.д. № 831/2013 г. за политическа партия
„Българско национално обединение“ със седалище и адрес на управление София, ж.к. Лозенец,
ул. Кокиче 8, партер: Уставът на политическата
партия е приет на учредително събрание на
10.10.2013 г. и представлява неразделна част от
решението. Вписва ръководни органи на партията,
както следва: Конгрес, председател на партията,
Централна контролна комисия. За председател
на политическа партия „Българско национално
обединение“ е избран Георги Венелинов Георгиев. Членове на Централната контролна комисия:
Иво Станоев Станоев, Ралица Феликсова Гагова,
Евгени Стоянов Йорданов. Партията се представлява от Георги Венелинов Георгиев.
3822

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
41. – Управителният съвет на Българското
медицинско сдружение по хематология, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
годишно общо събрание на 29.06.2016 г. в 12 ч. в
заседателната зала на Националната специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания, София, ул. Пловдивско
поле 6, при следния дневен ред: 1. приемане на
отчет за дейността и финансов отчет на сдружението за 2015 г.; 2. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе един час по-късно, на същото място и
при същия дневен ред.
3849
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Джордж С. Маршал“, София, на основание
чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 22 от устава свиква общо събрание на сдружението на
30.06.2016 г. в 11 ч. в офиса по адреса на управление на сдружението в София, ж.к. Дружба, бл.
527, вх. Б, ет. 3, ап. 9, при следния дневен ред: 1.
приемане на дневния ред на общото събрание;
2. избор на председател на общо събрание на
сдружението; 3. вземане на решение за изменение и допълнение на устава на сдружението; 4.
отчет на управителния съвет на сдружението; 5.
гласуване на отчета на управителния съвет на
сдружението и освобождаване от отговорност на
членовете на управителния съвет; 6. вземане на
решение за промяна в състава на управителния
съвет на сдружението; 7. разни. Поканват се
всички членове лично или чрез упълномощени
представители да присъстват на общото събрание.
Пълномощниците на учредителите трябва да са
упълномощени с изрично нотариално заверено
пълномощно. При условията на чл. 23 от устава
всеки член на сдружението може да упражни
правото си на сведение, като се запознае с писмените материали, относими към дневния ред на
общото събрание, които от датата на решението
(10.05.2016 г.) за свикване на общо събрание са
оставени на разположение на членовете в седалището на сдружението. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 25
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от устава на сдружението заседанието на общото
събрание ще бъде отложено за един час по-късно,
в 12 ч., на същото място и при същия дневен
ред и ще бъде проведено и ще се счита законно,
колкото и членове да присъстват.
3821
12. – Управителният съвет на Съюза на
химиците в България – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на съюза
на 6.07.2016 г. в 10,30 ч. в зала № 3, ет. 2 – Дом на
техниката, София, ул. Раковски 108, при следния
дневен ред: 1. отчет на дейността на управителния
съвет през 2014 – 2016 г.; 2. отчет на контролната
комисия за същия период; 3. приемане на проектобюджет на СХБ за 2016 г.; 4. предложение
за учредяване към СХБ на ежегодна награда за
млади учени за техни научни постижения в областта на органичната химия на името на акад.
Иван Юхновски; 5. предложения за награждаване
и избиране на почетни членове на СХБ в България; 6. избор на нов управителен съвет на СХБ в
България. На основание чл. 14 от устава на съюза
в общото събрание могат да участват с право на
глас делегати, които са редовни членове на СХБ,
избрани от общите събрания на поделенията, в
които членуват – по един делегат на 20 отчетени
членове, както и почетните членове на СХБ.
3756
1. – Управителният съвет на фондация „ДАР
2004“, София, на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ
и чл. 8 от устава свиква общо събрание на учредителите на 20.07.2016 г. в 11 ч. в София, район
„Средец“, ул. Шести септември 4, ет. 3, при следния
дневен ред: 1. разглеждане и приемане на годишния
отчет за 2015 г.; 2. промяна седалището и адреса
на управление на фондацията; 3. освобождаване
на членове от състава на управителния съвет; 4.
избор на нови членове на управителния съвет; 5.
разглеждане и приемане на промени на устава на
фондацията; 6. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден и на същото място в 12 ч.,
при обявения дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове. Писмените материали,
свързани с дневния ред на общото събрание, се
намират в София, ул. Уилям Гладстон 12, ет. 3,
ап. 1, и са на разположение на всички членове
на сдружението.
3827
639. – Управителният съвет на сдружение
„Кандидатстудентска борса“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква на 4.10.2016 г. в 13,30 ч.
в кабинет 404, сграда А на ХТМУ, бул. Климент
Охридски 8, ет. 4, общо събрание при следния
дневен ред: 1. отчет на председателя и управителния съвет, освобождаване от отговорност на
председателя и на членовете на управителния
съвет; 2. избиране на нов председател, управителен съвет и контролен съвет; 3. организационни.
Поканват се всички членове на сдружение „Кандидатстудентска борса“ за регистрация в 13,30 ч.
на 4.10.2016 г. на мястото на събранието. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе в 14,30 ч. на същото
място и при същия дневен ред независимо от
броя на присъстващите членове.
3836
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1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на асоц иа ц и я
„Сърце – бял дроб“ – Варна, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на
29.06.2016 г. в 13 ч. в МБАЛ „Св. Марина“ – Варна,
зала „А“, при следния дневен ред: 1. изслушване
и приемане на отчетния доклад на председателя
за работата на УС на сдружението през изтеклия
период; 2. обсъждане и приемане на изменения и
допълнения в устава на сдружението; 3. избор на
нов управителен съвет; 4. избор на нов председател;
5. разни. 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.
3875
44. – Управителният съвет на сдружение
„Съпорт“, Видин, на основание чл. 26, ал. 1, 2
и 3 ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 2 от устава на сдружение „Съпорт“ свиква извънредно общо събрание
на членовете на сдружението на 17.07.2016 г. в
13 ч. във Видин, ул. Княз Борис I № 11А, при
следния дневен ред: 1. приемане на дневния ред
на събранието; 2. освобождаване на членове на
управителния съвет; 3. приемане на нови членове
на управителния съвет; 4. приемане на промени
в устава. Поканват се всички членове лично или
чрез упълномощени представители да присъстват
на общото събрание. Юридическите лица, членове
на сдружението, участват в общото събрание чрез
законните си представители или чрез писмено
упълномощени за това лица. При липса на кворум
на основание чл. 24 от устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден на
същото място и при същия дневен ред в 14 ч.
3755
5. – Управителният съвет на ФК „Атлетик“,
гр. Куклен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
на 15.07.2016 г. в 18 ч. в гр. Куклен, ул. Ал. Стамболийски 43 (сградата на Община Куклен, ет. 3)
общо отчетно-изборно събрание при следния
дневен ред: 1. избор на нови членове; 2. отчет на
дейността на управителния и контролния съвет;
3. избор на председател, управителен и контролен
съвет; 4. разни.
3766
3. – Управителният съвет на Териториалната
организация на научно-техническите съюзи – Кюстендил, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ във връзка
с раздел IV, чл. 11/1 и 15/1 от устава на ТО на
НТС – Кюстендил, свиква общо събрание на
7.07.2016 г. в 15 ч. в Кюстендил, бул. Македония 2,
Дом на науката и техниката, ет. 2, зала № 4, при
следния дневен ред: избор на член на управителния
съвет на мястото на починалия инж. Костадин
Стоилов Пейчов до провеждане на отчетно-изборно общо събрание през 2020 г. Регистрацията на
участниците в общото събрание ще се извърши
на 7.07.2016 г. в зала № 4 от 14 до 15 ч.
3779
1. – Управителният съвет на СККН при Община Ловеч „Осъм – 2004“ – Ловеч, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 17 от устава на сдружението
свиква отчетно-изборно събрание на 15.07.2016 г.
в 10 ч. в заседателната зала на Община Ловеч
при следния дневен ред: 1. приемане на нови
членове и освобождаване на стари; 2. отчет за
дейността на УС на СККН „Осъм – 2004“; 2. отчет за финансовото състояние на сдружението;
4. избор на нов управителен и контролен съвет.
3837
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69. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Футболен клуб „Лъки – 2004“ – гр.
Лъки, област Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 39, ал. 1, т. 1 от устава свиква
редовно годишно общо отчетно събрание на
30.06.2016 г. в 18 ч. в гр. Лъки, ул. Възраждане
18, ет. 3 – заседателна зала на Община Лъки,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчет за
дейността на управителния съвет на сдружението
за периода от 1.08.2015 г. до 30.06.2016 г.; 2. одобряване на извършените разходи за дейността на
СФК „Лъки – 2004“ за същия период от време; 3.
освобождаване на членове на сдружението или
на управителния му съвет; 4. приемане на нови
членове на сдружението или на управителния му
съвет; 5. приемане на бюджет на ФК „Лъки – 2004“
за състезателната 2016/2017 г.; 6. разни (въпроси
и питания), свързани с дейността на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ и чл. 39, ал. 7 от устава събранието ще
се проведе в 19 ч. същия ден на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове.
3780
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в обществена полза „Център
на ООН за Югозападна България“, Пазарджик,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и решение № 4 от
25.02.2016 г. свиква общо събрание на сдружението
на 24.06.2016 г. в 18 ч. в Пазарджик, ул. Генерал
Гурко 12, при следния дневен ред: 1. прием на
нови членове на сдружението; 2. освобождаване
на членовете на управителния съвет и избиране
на нов управителен съвет; 3. промени в устава
на сдружението; 4. 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.
3799
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Скейт клуб – Пловдив“ – Пловдив, на основание
чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
15.07.2016 г. в 10 ч. в Пловдив, ул. Свобода 46,
ет. 4, ап. 11, при следния дневен ред: 1. приемане
на нов член в сдружението; 2. освобождаване на
член от сдружението; 3. промяна в състава на
управителния съвет на сдружението; 4. освобождаване на председателя на управителния съвет
и назначаване на нов председател; 5. промяна в
адреса на управление на сдружението; 6. изменение на устава на сдружението. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
се провежда един час по-късно на същото място
и при същия дневен ред и се счита за законно
колкото и членове да присъстват.
3806
32. – Управителният съвет на Регионалната
търговско-промишлена и земеделска камара
(РТПЗК) – Разград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 31 от устава на сдружението свиква общо
събрание на 27.07.2016 г. в 10 ч. в зала 102 на
ДНТ – Разград, при дневен ред: 1. отчет за дейността на Регионалната търговско-промишлена
и земеделска камара за периода 2011 – 2015 г.; 2.
приемане на бюджет за 2016 – 2021 г.; 3. избор
на управителен съвет. При невъзможност за
лично участие моля да се изпрати упълномощен
представител на фирмата. При липса на кворум
съгласно чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 31 от устава на
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сдружението началото на събранието се отлага
с един час и след това се провежда на същото
място при същия дневен ред независимо от броя
на присъстващите членове.
3683
1. – Настоятелството на Фондация „Общество
на познанието“, Смолян, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на учредителите
на фондацията на 14.07.2016 г. в 10 ч. в София,
кв. Лозенец, ул. Богатица 20, вх. Б, ет. 1, ап. 5,
при следния дневен ред: 1. освобождаване на
учредител; 2. прехвърляне на запазени права
на учредител на основание чл. 36 ЗЮЛНЦ и
приемане на нов учредител; 3. приемане на нов
устав; 4. разни.
3685
158. – Управителният съвет на сдружение
„Информационен бизнес център – Стралджа“,
Стралджа, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 15.07.2016 г. в 18 ч. в офиса на
ИБЦ „Стралджа“, ул. Хемус, бл. 7, Стралджа,
при следния дневен ред: 1. отчет на дейността
на УС на ИБЦ „Стралджа“; 2. отчет на дейността на КС; 3. промени в устава на сдружението;
4. освобождаване от отговорност за дейността
им на членовете на УС; 5. избор на нов УС на
сдружението; 6. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден с един час по-късно, на същото
място и при същия дневен ред.
3835
33. – Управителният съвет на сдружение
„Клуб 4 х 4 Адвенчър“, Троян, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 10.07.2016 г. в 10 ч. в Троян, хотел
„Троян Плаза“, конферентна зала, при следния
дневен ред: 1. вземане на решение за определяне
на сдружението за извършване на общественополезна дейност; проект за решение – ОС приема решение за определяне на сдружението за
извършване на общественополезна дейност; 2.
приемане на нов устав; проект за решение – ОС
приема нов устав; 3. приемане на правила и ред
за осъществяване на общественополезна дейност;
проект за решение – ОС приема правила и ред за
осъществяване на общественополезна дейност; 4.
промени в състава на управителния съвет; проект за решение – ОС приема промени в състава
на управителния съвет; 5. други. Поканват се
всички членове на сдружението да вземат участие в общото събрание. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
3781
1. – Управителният съвет на СНЦ „Щастливци“, Харманли, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
решение на УС свиква на 31.07.2016 г. в 10 ч. в
Харманли в седалището на сдружението общо
събрание при следния дневен ред: 1. отчет на
управителния съвет на СНЦ „Щастливци“ за
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мандатния период; 2. освобождаване членовете
на УС и председателя на сдружението поради
изтичане на мандата; 3. избор на нов УС и председател на сдружението; 4. разни.
3684
6. – Управителният съвет на Асоциацията
за развъждане на тънкорунни овце в Бълг ария,
Шумен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събр ание на асоциацията на 15.08.2016 г.
в 11 ч. в зала „Тича“ на хотел „Шумен“, Шумен,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на УС на АРТОБ – Шумен, през 2015 г.; 2. отчет
за дейността на КС на АРТОБ – Шумен, през
2015 г.; 3. разглеждане на предварителния разчет
на разходите на получената държавна субсидия
от ДФ „Земеделие“ през 2016 г.; 4. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе един час по-късно, на
същото място и при същия дневен ред.
3728
12. – Управителният съвет на сдружение с
общественополезна дейност „Бизнес сдружение
инициатива за Добрич“ – с. Добрич, община Димитровград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
редовно общо събрание (отчетно-изборно) на
25.07.2016 г. в 10 ч. в седалището на сдружението
в с. Добрич, община Димитровград, ул. Г. С. Раковски 27, при следния дневен ред: 1. приемане
на годишния финансов отчет на сдружението за
2015 г.; проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет на сдружението за 2015 г.; 2.
освобождаване от отговорност на членовете на
УС за дейността им през 2015 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете
на УС за дейността им през 2015 г.; 3. разни.
Поканват се всички членове да вземат участие в
общото събрание. Материалите по дневния ред
са на разположение на членовете всеки работен
ден в с. Добрич, община Димитровград, ул. Г. С.
Раковски 27. 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.
3876
Иван Христов Калев – ликвидатор на сдружение с нестопанска цел „Валентиа – детски проекти“ – Варна, в ликвидация по ф. д. № 654/2003,
ФО, ВОС, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ
кани кредиторите на сдружението да предявят
вземанията си в едномесечен срок от обнародването на поканата „Държавен вестник“.
3729
Красимир Веселинов Гечев – ликвидатор на
сдружение „Ивато Будо“, със седалище и адрес
на управление София, кв. Редута, ул. Детелин
войвода 22, ет. 4, ап. 15, в ликвидация по ф.д.
№ 730/2009 г. по описа на СГС, на основание
чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да предявят вземанията си.
3842
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