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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за пуб
личното предлагане на ценни книжа (обн., ДВ,
бр. 114 от 1999 г.; изм., бр. 63 и 92 от 2000 г.,
бр. 28, 61, 93 и 101 от 2002 г., бр. 8, 31, 67 и
71 от 2003 г., бр. 37 от 2004 г., бр. 19, 31, 39,
103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 80,
84, 86 и 105 от 2006 г., бр. 25, 52, 53 и 109 от
2007 г., бр. 67 и 69 от 2008 г., бр. 23, 24, 42 и
93 от 2009 г., бр. 43 и 101 от 2010 г., бр. 57 и
77 от 2011 г., бр. 21, 94 и 103 от 2012 г., бр. 109
от 2013 г., бр. 34, 61, 62, 95 и 102 от 2015 г. и
бр. 33 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 77ш, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 5 думите „изпращащата държава“
се заменят с „държавата членка по произход“.
2. В т. 6:
а) в текста преди буква „а“ думите „изпращаща държава“ се заменят с „държава
членка по произход“;
б) в буква „в“ думите „31 декември 2003 г.“
се заменят с „26 ноември 2013 г.“, думите „изпращащата държава“ се заменят с „държавата
членка по произход“ и накрая се добавя „или
в съответствие с чл. 100к, ал. 2, т. 1, буква „в“.
3. В т. 7 думите „изпращащата държава“
се заменят с „държавата членка по произход“.
§ 2. В чл. 91 навсякъде думите „изпращаща
държава“ се заменят с „държава членка по
произход“.
§ 3. В чл. 92в, ал. 1 думите „изпращаща
държава“ се заменят с „държава членка по
произход“.
§ 4. В чл. 92г навсякъде думите „изпращащата държава“ се заменят с „държавата
членка по произход“.
§ 5. В чл. 92д се правят следните изменения:

1. В ал. 1, 2 и 3 думите „изпращащата
държава“ се заменят с „държавата членка
по произход“.
2. В ал. 4 думата „изпращащата“ се заменя
с „държавата членка по произход“.
§ 6. В чл. 92е навсякъде думите „изпращащата държава“ се заменят с „държавата
членка по произход“.
§ 7. В чл. 92ж се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „изпращащи държави“
се заменят с „държави членки по произход“.
2. В ал. 3 думите „изпращащата държава“
се заменят с „държавата членка по произход“,
а думите „изпращаща държава“ се заменят с
„държава членка по произход“.
3. В ал. 4 думите „изпращащата държава“
се заменят с „държавата членка по произход“.
§ 8. В чл. 100ж, ал. 1, т. 1 след думите
„отчети на емитента“ се добавя „и уведомленията по чл. 100о1, когато е приложимо“.
§ 9. В чл. 100к се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „изпращаща държава“
се заменят с „държава членка по произход“.
2. В ал. 2:
а) в т. 1:
аа) в текста преди буква „а“ думите „изпращаща държава“ се заменят с „държава
членка по произход“;
бб) в буква „а“ подбуква „бб“ се изменя
така:
„бб) за еми тен т, рег ист ри ран в т рета
държава – държавата членка, избрана от
емитента между държавите членки, в които неговите ценни к ни жа са доп уснати
до търговия на регулиран пазар; изборът
на държавата членка по произход остава
валиден, освен когато емитентът е избрал
нова държава членка по произход съгласно
буква „в“ и е разкрил публично този избор
в съответствие с ал. 3;“
вв) буква „б“ се изменя така:
„б) извън случаите по буква „а“ – държавата членка, в която е седалището на емитента или в която неговите ценни книжа са
допуснати до търговия на регулиран пазар,
по избор на емитента; емитентът може да
посочи само една държава членка по произход, като изборът му е валиден за период, не
по-малък от три години, освен ако ценните
книжа вече не са допуснати до търговия на
регулиран пазар в Република България или в
друга държава членка или когато в рамките
на този тригодишен срок емитентът попадне
в приложното поле на букви „а“ или „в“;“
гг) създава се буква „в“:
„в) за емитент, чиито ценни книжа вече не
са допуснати до търговия на регулиран пазар
в държава членка по произход, определена
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съгласно буква „а“, подбуква „бб“ или буква
„б“, но са допуснати до търговия в една или
повече други държави членки – държавата
членка, в която е седалището на емитента или
в която неговите ценни книжа са допуснати
до търговия на регулиран пазар, по избор на
емитента;“
б) в т. 2 думите „изпращащата държава“
се заменят с „държавата членка по произход“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Емитентът разкрива публично своята
държава членка по произход съгласно ал. 2,
т. 1, букви „а“ – „в“ при условията и по реда
на чл. 100т и 100ф.“
4. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Eмитентът уведомява комисията за
своята държава членка по произход, когато
седалището му е на територията на Република
България, компетентния орган на държавата
членка по произход, както и компетентните
органи на всяка приемаща държава.
(5) Когато емитент ът не разкрие публично своята държава членка по произход,
определена съгласно ал. 2, т. 1, буква „а“,
подбуква „бб“ или буква „б“, в срок три
месеца от датата, на която ценните книжа
на емитента за първи път са допуснати до
търговия на регулиран пазар, държава членка по произход е държавата членка, в която
ценните книжа на емитента са допуснати до
търговия на регулиран пазар. Когато ценните
книжа на емитента са допуснати до търговия на регулирани пазари, намиращи се на
територията на или извършващи дейност в
повече от една държава членка, тези държави
членки са държави членки по произход на
емитента, докато емитентът не избере само
една държава членка по произход, съгласно ал. 2, т. 1, букви „а“ – „в“, и не разкрие
публично това.“
§ 10. В чл. 100м се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „оповестяване на“ се
заменят с „разкриване на уведомленията по
чл. 100о1 и“.
2. В ал. 3, изречение второ думите „данни
във“ се заменят с „данни в уведомленията и“.
§ 11. В чл. 100н се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 цифрата „5“ се заменя с „10“.
2. В ал. 4 т. 3 се изменя така:
„3. декларация от одитора, заверил годишния финансов отчет за дейността на дружество
емитент на ценни книжа, с посочване на
неговите имена и адрес за кореспонденция,
удостоверяваща, че:
а) финансовият отчет, съставен съгласно
приложимите счетоводни стандарти, отразява
вярно и честно информацията за активите и
пасивите, финансовото състояние и печалбата
или загубата на емитента;
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б) информацията, отнасяща се до сделките
със свързани лица, е надлежно оповестена и
разкрита съгласно приложимите счетоводни
стандарти;
в) информацията, отнасяща се до съществените сделки за публичното дружество за
съответния отчетен период, е надлежно разкрита в приложенията към финансовия отчет;“.
3. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Годишният доклад за дейността трябва
да включва освен информацията по Закона
за счетоводството и:
1. декларация за корпоративно управление;
2. друга информация, определена с наредба.“
4. Създават се ал. 8, 9, 10, 11 и 12:
„(8) Декларацията за корпоративно управ
ление съдържа:
1. информация дали емитентът спазва по
целесъобразност:
а) кодекса за корпоративно управление,
одобрен от заместник-председателя, или
б) друг кодекс за корпоративно управление;
в) информация относно практиките на
корпоративно управление, които се прилагат
от емитента в допълнение на кодекса по буква
„а“ или буква „б“;
2. обяснение от страна на емитента кои
части на кодекса за корпоративно управление
по т. 1, буква „а“ или буква „б“ не спазва
и какви са основанията за това, съответно
когато емитентът е решил да не се позовава
на никое от правилата на кодекса за корпоративно управление – основания за това;
3. описание на основните характеристики
на системите за вътрешен контрол и управление на риска на емитента във връзка с
процеса на финансово отчитане;
4. информация по член 10, параграф 1, букви
„в“, „г“, „е“, „з“ и „и“ от Директива 2004/25/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета
от 21 април 2004 г. относно предложенията
за поглъщане;
5. състава и функционирането на административните, управителните и надзорните
органи и техните комитети, както и
6. описание на политиката на многообразие,
прилагана по отношение на административните, управителните и надзорните органи на
емитента във връзка с аспекти, като възраст,
пол или образование и професионален опит,
целите на тази политика на многообразие,
начинът на приложението є и резултатите през
отчетния период; когато не се прилага такава
политика, декларацията съдържа обяснение
относно причините за това.
(9) Кодексът за корпоративно управление по
ал. 8, т. 1, буква „а“ се публикува на интернет
страницата на комисията. Когато емитентът
е приел да спазва друг кодекс по ал. 8, т. 1,
буква „б“, в декларацията за корпоративно
управление се посочва къде са обществено-

С Т Р.

4

ДЪРЖАВЕН

достъпни съответните текстове. В случаите
по ал. 8, т. 1, буква „в“ емитентът разкрива
публично подробности относно своите практики на корпоративно управление.
(10) Регистрирани ят одитор, който извършва независим финансов одит на годишни и консолидирани финансови отчети, в
одиторския доклад задължително изразява
мнение по ал. 8, т. 3 и 4 и проверява дали
е представена информацията по ал. 8, т. 1,
2, 5 и 6.
(11) Изискванията на ал. 8, т. 1, 2, 5 и 6 не
се прилагат за емитенти, издали само ценни
книжа, различни от акции, допуснати до търговия на регулиран пазар, освен ако такива
емитенти са издали акции, които се търгуват
на многостранна система за търговия.
(12) Изискванията на ал. 8, т. 6 не се прилагат за малките и средните предприятия.“
§ 12. В чл. 100о се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 – 4 се изменят така:
„(1) Емитентът е длъжен да разкрива публично 6-месечен финансов отчет за дейността
си, обхващащ първите 6 месеца от финансовата година, в срок до 30 дни от края на
шестмесечието.
(2) Емитентът, който изготвя консолидиран годишен финансов отчет, е длъжен да
разкрива публично 6-месечен консолидиран
финансов отчет за дейността си, обхващащ
първите 6 месеца от финансовата година, в
срок до 60 дни от края на шестмесечието.
(3) Емитентът е длъжен да осигури 6-месечният финансов отчет и 6-месечният консолидиран финансов отчет за дейността да
останат на разположение на обществеността
за период, не по-кратък от 10 години.
(4) Шестмесечни ят финансов от чет за
дейността съдържа:
1. комплект финансови отчети, съставени
съгласно приложимите счетоводни стандарти;
2. междинен доклад за дейността, съдържащ
информация за важни събития, настъпили
през шестмесечието, и за тяхното влияние
върху резултатите във финансовия отчет,
както и описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен емитентът
през останалата част от финансовата година;
за емитентите на акции докладът трябва да
съдържа информация за сключените големи
сделки между свързани лица, чието минимално съдържание се определя с наредба;
3. декларации от отговорните в рамките на
емитента лица с посочване на техните имена
и функции, удостоверяващи, че доколкото
им е известно:
а) комплектът финансови отчети, съставени
съгласно приложимите счетоводни стандарти,
отразяват вярно и честно информацията за
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активите и пасивите, финансовото състояние
и печалбата или загубата на емитента или
на дружествата, включени в консолидацията;
б) междинният доклад за дейността съдържа достоверен преглед на информацията
по т. 2;
4. друга информация, определена с наредба.“
2. В ал. 5 думата „тримесечен“ се заменя
с „6-месечен“.
§ 13. Създава се чл. 100о1:
„Чл. 100о1. (1) Емитентът е длъжен да разкрива публично уведомление за финансовото
си състояние в срок до 30 дни от края на
първо, трето и четвърто тримесечие.
(2) Емитентът, който изготвя консолидиран
годишен финансов отчет, е длъжен да разкрива публично уведомление на консолидирана
основа за финансовото си състояние в срок
до 60 дни от края на първо, трето и четвърто
тримесечие.
(3) Емитентът е длъжен да осигури уведомленията по ал. 1 и 2 да останат на разположение на обществеността за период, не
по-кратък от 5 години.
(4) Уведомленията по ал. 1 и 2 съдържат:
1. справки по образец, определен от заместник-председателя;
2. пояснителни бележки;
3. друга информация, определена с наредба.
(5) Пояснителните бележки по ал. 4, т. 2
с ъд ърж ат на й-ма л ко и нформа ц и я за важни събития, настъпили през съответното
тримесечие и с натрупване от началото на
финансовата година до края на съответното
тримесечие, и за тяхното влияние върху резултатите в справките по т. 1, както и описание
на основните рискове и несигурности, пред
които е изправен емитентът през останалата част от финансовата година, сделки със
свързани и/или заинтересовани лица, както
и информация за нововъзникнали съществени
вземания и/или задължения за съответния
отчетен период.
(6) Уведомленията по ал. 1 и 2 се подписват от лицето, което представлява емитента.
(7) Изискванията на ал. 1 – 6 не се прилагат, в случай че емитентът разкрива публично
тримесечни финансови отчети за дейността
си, в срок до 30 дни от края на първо, трето
и четвърто тримесечие, със съответното съдържание по чл. 100o, ал. 4 и при съответното
прилагане на чл. 100o, ал. 2, 5, 6 и 7. В този
случай емитентът осигурява тримесечният
финансов отчет и тримесечният консолидиран
финансов отчет за дейността да останат на
разположение на обществеността за период,
не по-кратък от 5 години.“
§ 14. В чл. 100р се правят следните допълнения:
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1. В ал. 1, т. 1 след думите „Европейската централна банка“ се добавя „Европейския инструмент за финансова стабилност
(ЕИФС), създаден с Рамковото споразумение
за ЕИФС, и всеки друг механизъм, създаден с
цел запазване на финансовата стабилност на
Европейския паричен съюз чрез осигуряване
на временна финансова помощ на държавите
членки, чиято парична единица е еврото“.
2. В ал. 3 накрая се добавя „докато дългът
по тях не бъде погасен“.
§ 15. В чл. 100с се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се отменя.
2. В ал. 3 думите „и 2“ се заличават.
§ 16. В чл. 100т, ал. 2, изречение първо
думите „изпращащата държава“ се заменят с
„държавата членка по произход“, а в изречение второ след думата „Съвета“ се добавя „от
15 декември 2004 г.“ и след думите „регулиран
пазар, и“ се добавя „за“.
§ 17. В чл. 100у, ал. 1 думите „изпращаща
държава“ се заменят с „държава членка по
произход“.
§ 18. В чл. 100ф се правят следните изменения:
1. В ал. 1, 2 и 3 думите „изпращащата
държава“ се заменят с „държавата членка
по произход“.
2. В ал. 5 думите „изпращащата и приемащите държави членки“ се заменят с „държавата членка по произход и приемащите
държави“.
§ 19. В глава шеста „а“ се създава раздел IIа
с чл. 100ф1 – 100ф3:
„Раздел IIа
Разкриване на информация за плащанията
към органите на изпълнителната власт в
Република България, към национален, регио
нален или местен орган на държава членка
или трета държава, както и към контролирани
от тях лица
Чл. 100ф1. Задължението за разкриване на
информация за плащанията към органите на
изпълнителната власт в Република България,
към национален, регионален или местен орган
на държава членка или трета държава или
към други лица, контролирани от такива органи, се отнася до емитент, чиято дейност е:
1. свързана с проучване, търсене, откриване, разработване на находища и добив на
минерали, нефт, природен газ или дру ги
суровини, попадаща в обхвата на икономическите дейности съгласно приложение I,
раздел В, позиции 05-08 на Регламент (ЕО)
№ 1893/2006 на Европейския парламент и
на Съвета от 20 декември 2006 г. за установяване на статистическа класификация на
икономическите дейности NACE Rev. 2 и за
изменение на Регламент (ЕИО) № 3037/90
на Съвета, както и на някои ЕО регламенти
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относно специфичните статистически области, наричан по-нататък „Регламент (ЕО)
№ 1893/2006“;
2. дърводобив съгласно приложение I, раздел А, позиция 02, група 02.2 на Регламент
(ЕО) № 1893/2006 г.
Чл. 100ф2 . (1) Емитентът по чл. 100ф1 е длъжен да разкрива публично изготвения годишен
доклад за плащанията в срок до 150 дни от
завършването на финансовата година.
(2) Емитент по чл. 100ф1, който изготвя
консолидиран годишен финансов отчет, е
длъжен да разкрива публично изготвения
годишен консолидиран доклад за плащания
та в срок до 180 дни от завършването на
финансовата година.
(3) Емитентът по чл. 100ф1 е длъжен да
осигури годишният доклад за плащанията и
годишният консолидиран доклад за плащанията да останат на разположение на обществеността за период, не по-кратък от 10 години.
Чл. 100ф3. Съдържанието и обхватът на
годишния доклад за плащанията, както и
приложимите дефиниции се определят със
Закона за счетоводството.“
§ 20. В чл. 100ц, ал. 4, изречение първо
думите „изпращаща държава“ се заменят с
„държава членка по произход“.
§ 21. В чл. 100ю, ал. 1 т. 8 се отменя.
§ 22. В чл. 100я се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „изпращащата държава“
се заменят с „държавата членка по произход“.
2. В ал. 4 навсякъде думите „изпращащата
държава“ се заменят с „държавата членка по
произход“.
3. В ал. 5 думите „изпращаща държава“
се заменят с „държава членка по произход“.
§ 23. В чл. 120а навсякъде думите „изпращаща държава“ се заменят с „държава
членка по произход“.
§ 24. В чл. 126б, ал. 4 думата „тримесечен“
се заменя с „6-месечен“, а след думата „дейността“ се добавя „и уведомление за финансово
състояние или тримесечен финансов отчет“.
§ 25. В чл. 145 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 5 :
а) в текста преди т. 1 след думите „сто от“
се добавя „броя на“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. е получил лиценз за извършване на
дейност като инвестиционен посредник съгласно Закона за пазарите на финансови
инструменти, приложимото право на друга
държава членка и притежава начален капитал
съгласно чл. 8, ал. 1 от Закона за пазарите
на финансови инструменти;“.
2. Създават се ал. 6 и 7:
„(6) Алинея 1 не се прилага за правата на
глас или правата на глас, свързани с акции,
държани в търговския портфейл по смисъла
на чл. 102 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на
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Европейския парламент и на Съвета от 26 юни
2013 г. относно пруденциалните изисквания
за кредитните институции и инвестиционните
посредници и за изменение на Регламент (ЕС)
№ 648/2012 (ОВ, L 176/1 от 27 юни 2013 г.),
на кредитна институция или инвестиционен
посредник, при условие че:
1. правата на глас, държани в търговския
портфейл, не надхвърлят 5 на сто от броя на
гласовете в общото събрание на дружеството, и
2. правата на глас, свързани с акции, държани в търговския портфейл, не се упражняват или използват по друг начин за намеса
в управлението на дружеството.
(7) Алинея 1 не се прилага за права на
глас, свързани с акции, придобити за целите
на стабилизиране в съответствие с Регламент
(ЕО) № 2273/2003 на Комисията от 22 декември 2003 г. за прилагане на Директива
2003/6/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета по отношение на изключенията относно програмите за обратно изкупуване и
стабилизирането на финансови инструменти,
при условие че правата на глас, свързани с
тези акции, не се упражняват или използват
по друг начин за намеса в управлението на
дружеството.“
§ 26. В чл. 146 се правят следните изменения:
1. В ал. 3:
а) в текста преди т. 1 думите „чл. 3 от
Директива 93/22/ЕИО на Съвета относно инвестиционните услуги в областта на ценните
книжа“ се заменят със „Закона за пазарите
на финансови инструменти или приложимото
право на друга държава членка“, а думата
„индивидуален“ се заличава;
б) в т. 1 думата „индивидуален“ се заличава;
в) в т. 2 думите „индивидуалния портфейл“
се заменят с „портфейла“.
2. В ал. 4 думата „индивидуален“ се заличава.
3. В ал. 5, изречение първо думата „индивидуален“ се заличава, а думите „т. 3 от
раздел „А“ на приложението към Директива
93/22/ЕИО на Съвета относно инвестиционните услуги в областта на ценните книжа“ се
заменят с „т. 4 от раздел „А“ на приложение I
на Директива 2004/39/EО на Европейския
парламент и на Съвета от 21 април 2004 г.
относно пазарите на финансови инструменти,
за изменение на директиви 85/611/ЕИО и
93/6/ЕИО на Съвета и Директива 2000/12/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета и за
отмяна на Директива 93/22/ЕИО на Съвета“.
§ 27. В чл. 148а се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За д ъ л жениет о за у ведом я ва не по
чл. 145, ал. 1 се отнася и за лицата, които
притежават пряко или непряко:

ВЕСТНИК

БРОЙ 42

1. финансови инструменти, които съгласно
писмен договор дават на лицата, които ги
притежават на датата на падежа, безусловно право да придобият акции или право на
преценка по отношение на правото си да
придобият акции с право на глас, които са
издадени от дружеството, чиито акции са
допуснати до търговия на регулиран пазар;
2. финансови инструменти, които не са
включени в т. 1, но са свързани с посочените в т. 1 акции и имат икономически ефект,
сходен с ефекта на финансовите инструменти,
посочени в т. 1, независимо дали предоставят
право за сетълмент чрез доставка на базовите
ценни книжа.“
2. Създават се нова ал. 2 и ал. 3, 4 и 5:
„(2) Уведомлението по ал. 1 включва разбивка по видове финансови инструменти по
ал. 1, като се разграничават финансовите
инструменти, даващи право на сетълмент
чрез доставка на базовите ценни книжа, и
финансовите инструменти, даващи право на
паричен сетълмент.
(3) Правата на глас се изчисляват въз
основа на номиналната стойност на базовите акции на финансовия инструмент, освен
когато финансовият инструмент гарантира
единствено паричен сетълмент, при което
правата на глас се изчисляват въз основа,
коригирана спрямо коефициента „делта“,
като се умножи номиналната стойност на
базовите акции по коефициента „делта“ на
инструмента. За целите на уведомяването
по ал. 1 лицата, притежатели на финансови
инструменти, сумират всички финансови инструменти, свързани със същото дружество,
издало базовите акции. При изчисляване
на правата на глас се вземат предвид само
дългите позиции. Дългите позиции не се нетират с къси позиции, свързани със същото
дружество, издало базовите акции.
(4) За финансови инструменти по смисъла
на ал. 1, ако отговарят на някое от условията,
се смятат:
1. ценни книжа;
2. опции;
3. фючърси;
4. суапове;
5. форуърдни лихвени договори;
6. договори за разлики;
7. други договори или споразумения със
сходен икономически ефект, за които може
да бъде извършен сетълмент чрез доставка на
базовите ценни книжа или паричен сетълмент;
8. други инструменти, определени с решение на заместник-председателя.
(5) Изискванията на ал. 1 – 4 не се прилагат в случаите по чл. 145, ал. 4 – 6 и по
чл. 146, ал. 2 – 4.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 6 и в нея
думите „Видовете финансови инструменти по
ал. 1, редът“ се заменят с „Редът“.
§ 28. В чл. 148в, ал. 1 т. 5 се отменя.
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§ 29. В чл. 148г, ал. 3 и 4 навсякъде думите „изпращащата държава“ се заменят с
„държавата членка по произход“.
§ 30. В чл. 148д, ал. 1 думите „изпращаща
държава“ се заменят с „държава членка по
произход“.
§ 31. Създава се нов чл. 148ж:
„Чл. 148ж. (1) Задължението за уведомяване
по чл. 145, 146 и 148а се прилага за лицето,
неперсонифицираното дружество или тръста,
когато правата на глас, държани пряко или
непряко от лицето, неперсонифицираното
дружество или от тръста съгласно чл. 145 и
146, сумирани с правата на глас, свързани
с финансовите инструменти, притежавани
пряко или непряко съгласно чл. 148а, достигнат, надхвърлят или спаднат под 5 на сто
или число, кратно на 5 на сто, от броя на
гласовете в общото събрание на дружеството,
съгласно чл. 145, ал. 1.
(2) Уведомлението по ал. 1 включва разбивка на правата на глас, свързани с акции,
държани съгласно чл. 145 и 146, и на правата
на глас, свързани с финансови инструменти
по чл. 148а.
(3) За правата на глас, свързани с финансови инструменти, за които вече е подадено
уведомление по чл. 148а, се подава ново уведомление, ако лицето, неперсонифицираното
дружество или тръстът е придобило базовите
акции и в резултат на придобиването им общият брой права на глас, свързани с акции,
издадени от същото дружество, достигнат или
надхвърлят 5 на сто или число, кратно на 5 на
сто, от броя на гласовете в общото събрание
на дружеството, съгласно член 145, ал. 1.“
§ 32. Досегашните чл. 148ж и 148з стават
съответно чл. 148з и 148и.
§ 33. В чл. 152 ал. 2 и 3 се изменят така:
„(2) Уведомяванията и съобщаванията в
производството по ал. 1 се извършват по реда
на чл. 61, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.
(3) Когато уведомяванията и съобщаванията в производството по ал. 1 не бъдат приети
по реда на ал. 2, те се смятат за извършени с
поставянето им на специално определено за
целта място в сградата на комисията или чрез
публикуването им на интернет страницата
на комисията. Последните две обстоятелства
се удостоверяват с протокол, съставен от
длъжностни лица, определени със заповед
на председателя на комисията.“
§ 34. Създават се чл. 212а и 212б:
„Чл. 212а. (1) Когато установи, че емитент
не е изпълнил задължението си да разкрие
публично в законоустановения срок информацията по чл. 100н, 100о, чл. 100с, ал. 1,
чл. 100ф2 и чл. 111а, заместник-председателят
може да:
1. информира обществеността, че емитентът не спазва задълженията си, както и

ВЕСТНИК

С Т Р. 7

2. задължи емитента в определен срок да
предприеме конкретни мерки, необходими за
предотвратяване и отстраняване на нарушенията, на вредните последици от тях или на
опасността за интересите на инвеститорите.
(2) Когато установи, че физическо или
юридическо лице не е изпълнило в законоустановения срок задължението си за разкриване
на дялово участие по чл. 145, 146, 148, 148а
и 148ж, заместник-председателят може да:
1. информира обществеността, че лицето
не спазва задълженията си;
2. наложи временна забрана за упражняването на право на глас от тези лица в общото
събрание на публичното дружество;
3. задължи лицето в определен срок да
предприеме конкретни мерки, необходими за
предотвратяване и отстраняване на нарушенията, на вредните последици от тях или на
опасността за интересите на инвеститорите.
(3) Принудителна административна мярка
по ал. 1, т. 2 може да бъде прилагана и на
управителните и контролните органи на юридическото лице или на лицето с управителна
власт при неперсонифицираното дружество.
(4) Принудителни административни мерки
по ал. 2, т. 2 и 3 могат да бъдат прилагани и
на управителните и контролните органи на
юридическото лице.
(5) Комисията може да оповестява приложената принудителна административна
мярка, освен ако това би застрашило сериозно
стабилността на финансовите пазари или би
причинило прекомерни вреди на лицата, за
които тази информация се отнася.
Чл. 212б. При прилагане на административните мерки по чл. 212а, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 2
и 3 заместник-председателят отчита всички
обстоятелства, които са от значение, включително, когато е приложимо – посочените
в чл. 222а.“
§ 35. В чл. 213 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) Уведомяванията и съобщаванията в
производството по ал. 1 се извършват по реда
на чл. 61, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.
(3) Когато уведомяванията и съобщаванията в производството по ал. 1 не бъдат приети
по реда на ал. 2, те се смятат за извършени
с поставянето им на специално определено
за целта м ясто в сградата на комиси ята
или чрез публику ването им на интернет
страницата на комисията. Последните две
обстоятелства се удостоверяват с протокол,
съставен от длъжностни лица, определени
със заповед на заместник-председателя, а
в случаите по чл. 212, ал. 1, т. 5, 6 и 7 – от
длъжностни лица, определени със заповед на
председателя на комисията.“
2. В ал. 4 след думите „8 и 9“ се добавя
„и чл. 212а“.
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§ 36. В чл. 221 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 думите „чл. 100н, 100о“, „чл. 100с“
и „чл. 111а, ал. 1 – 3“ се заличават;
б) в т. 3 след думите „чл. 100ж, ал. 1 и
2“ се добавя „чл. 100о1“, а думите „чл. 145,
ал. 1 и 3, чл. 146, ал. 1, чл. 148, ал. 1 – 4 и 6,
чл. 148а, ал. 1“ се заличават.
2. В ал. 6 след думите „6 и 8“ се добавя „и
чл. 212а, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 2 и 3“.
§ 37. Създава се чл. 221а:
„Чл. 221а. (1) Емитент – физическо лице
или член на управителен или контролен орган
на емитент юридическо лице, или лицето с
управителна власт при емитент – неперсонифицирано дружество, който не изпълни
задължението по чл. 100н, 100о, чл. 100с, ал. 1,
чл. 100ф2 и чл. 111а, както и физическо лице
или член на управителен или контролен орган
на юридическо лице или лице с управителна
власт при неперсонифицирано дру жество
или тръст, което не изпълни задължението
по чл. 145, 146, 148, 148а и 148ж, се наказва с
глоба в размер от 3000 до 30 000 лв. или до
двойния размер на реализираната печалба или
избегнатата загуба в резултат на нарушението,
когато размерът им може да бъде определен,
като се прилага по-голямата стойност.
(2) За нарушения по ал. 1 на юридическо
лице се налага имуществена санкция в размер:
1. от 5000 до 50 000 лв. или до 5 на сто
от общия годишен оборот в съответствие с
последния изготвен годишен финансов отчет,
приет от управителния орган, или
2. до двойния размер на реализираната
печалба или избегнатата загуба в резултат на
нарушението, когато размерът им може да
бъде определен, като се прилага по-голямата
стойност.
(3) В случаите по ал. 2, т. 1, когато юридическото лице е предприятие майка или
дъщерно дружество на предприятие майка,
което трябва да изготви консолидиран финансов отчет съгласно приложимите счетоводни
стандарти, за съответен общ оборот се приема
общият годишен оборот или съответстващият вид доход по съответните счетоводни
директиви съгласно последния изготвен консолидиран годишен финансов отчет, приет
от управителния орган на първостепенното
предприятие майка.
(4) Комисията може да оповестява наложеното наказание, освен ако това би застрашило
сериозно стабилността на финансовите пазари
или би причинило прекомерни вреди на лицата, за които тази информация се отнася.“
§ 38. В чл. 222, ал. 1 след думите „чл. 221“
се добавя „и чл. 221а“.
§ 39. В глава двадесет и първа се създават
чл. 222а и 222б:
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„Чл. 222а. (1) При определянето на вида
и размера на административните наказания
по чл. 221а заместник-председателят отчита
всички обстоятелства, които са от значение,
включително, когато е приложимо:
1. тежестта и продължителността на нарушението;
2. степента на отговорност на физическото лице или на юридическото лице, или на
неперсонифицираното дружество;
3. финансовото състояние на физическото
лице или на юридическото лице, определено
според общия финансов оборот на юридичес
кото лице или годишния доход на физическото лице;
4. размера на реализираната печалба или
избегнатата загуба от физическото или юридическото лице, или от неперсонифицираното
дружество, доколкото може да бъде определен;
5. размера на загубите, претърпени от трети
лица в резултат на нарушението, доколкото
може да бъде определен;
6. степента на съдействие, което физичес
кото или юридическото лице или неперсонифицираното дружество оказва на заместникпредседателя или комисията;
7. предходни нарушения на физическото
или юридическото лице или на неперсонифицираното дружество.
(2) За целите на ал. 1 заместник-председателят има право на достъп до данъчна и
осигурителна информация.
Чл. 222б. Лице, което в едномесечен срок
от влизането в сила на наказателно постановление не плати наложената му имуществена
санкция, дължи лихва в размер на законната
лихва за периода от датата, следваща деня
на изтичане на едномесечния срок, до датата
на плащането.“
§ 40. В допълнителните разпоредби се
правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1:
а) в т. 1, буква „в“ думите „която не действа
като инвестиционен посредник“ се заличават;
б) точки 8 и 9 се изменят така:
„8. „Съществена сделка“ е всяка сделка,
която:
a) води или може основателно да се предположи, че ще доведе до благоприятна или
неблагоприятна промяна в размер на 5 или
повече на сто от приходите или печалбата
на емитента, от друг финансов показател,
както и от пазарната цена на издадените от
емитента ценни книжа, и/или
б) е вероятно да повлияе на инвеститорите
при вземането на инвестиционно решение
или при упражняване правото на глас по
ценните книжа.“
9. „Емитент“ е лицето, неперсонифицираното дружество или тръстът, задължени по
ценните книжа:
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а) които издава или е издало чрез първично публично предлагане, включително при
учредяване на дружеството, и/или
б) които са допуснати до търговия на регулиран пазар на ценни книжа.
В сл у чаи те на депози тарни разписк и,
допуснати до търговия на регулиран пазар,
„емитент“ е лицето, което е издало базовите
ценни книжа, независимо дали тези ценни
книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар.“;
в) в т. 29 думите „ценни книжа на емитент,
регистриран в друга държава“ се заменят с
„базови ценни книжа“;
г) точка 40 се отменя;
д) в т. 41 след думите „раздел II“ се добавя
„раздел IIа“.
2. Създава се нов § 1в:
„§ 1в. При прилагането на чл. 145, 146 и
148а лицата са длъжни да спазват приети от
Европейската комисия регулаторни техничес
ки стандарти за определяне на:
1. метода за изчисляване на 5-процентния
праг, посочен в чл. 145, ал. 5 и 6, включително
при група дружества;
2. метода за изчисляване на броя на правата
на глас по чл. 148а, ал. 1 по отношение на
финансови инструменти, базирани на индекс
или кошница от акции;
3. методите за определяне на коефициента
„делта“ по чл. 148а, ал. 3 с цел изчисляване
на правата на глас, свързани с финансови
инструменти, даващи право единствено на
паричен сетълмент.“
3. Досегашният § 1в става § 1г и в него:
а) в т. 6 думите „и Съвета“ се заменят с „и
на Съвета от 15 декември 2004 г.“, а думите
„пазар и“ се заменят с „пазар, и за“;
б) в т. 7 думите „и Съвета относно търговите предлагания“ се заменят с „и на Съвета
от 21 април 2004 г. относно предложенията
за поглъщане“;
в) се създават т. 11 и 12:
„11. Директива 2013/50/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври
2013 г. за изменение на Директива 2004/109/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета
относно хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на информацията за
издателите, чиито ценни книжа са допуснати
за търгуване на регулиран пазар, Директива
2003/71/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета относно проспекта, който следва да
се публикува, когато публично се предлагат
ценни книжа или когато се допускат ценни
книжа до търгуване, и Директива 2007/14/
ЕО на Комисията за определяне на подробни правила за прилагането на определени
разпоредби от Директива 2004/109/ЕО (OB,
L 294/13 от 6 ноември 2013 г.);
12. ч лен 20 от Ди рек т ива 2013/34/ЕС
на Европейския парламент и на Съвета от
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26 юни 2013 г. относно годишните финансови
отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове
предприятия и за изменение на Директива
2006/43/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета и за отмяна на Директиви 78/660/
ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета (ОВ, L 182/19
от 29 юни 2013 г.).“
4. Създава се § 1д:
„§ 1д. (1) Разпоредбите на глава шеста „а“
за разкриване на информация се прилагат и за
лицата, чиято дейност се регулира по Закона за
енергетиката и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги от
Комисията за енергийно и водно регулиране,
държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от
Търговския закон и търговските дружества с
повече от 50 на сто държавно или общинско
участие в капитала.
(2) Алинея 1 не се прилага за предприятия,
които отговарят на два от следните критерии:
1. средна численост на персонала за годината – до 10 човека;
2. балансова стойност на активите към
31 декември – до 700 000 лв.;
3. нетни приходи от продажби за годината – до 300 000 лв.“
§ 41. В преходните и заключителните разпоредби в § 16, ал. 2 т. 5 се отменя.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 42. След 1 януари 2020 г. емитентът изготвя годишния финансов отчет за дейността
по чл. 100н в единен електронен формат на
отчитане, при условие че Европейската комисия приеме регулаторни технически стандарти
за определянето му.
§ 43. Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“,
одобрява кодекс за корпоративно управление
по смисъла на чл. 100н, ал. 8, т. 1, буква „а“
в срок до един месец от влизането в сила на
този закон.
§ 44. В Закона за Комисията за финансов
надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31,
67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103
и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г.,
бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г.,
бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г.,
бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38, 60, 102 и 103 от
2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г. и бр. 34, 62 и
102 от 2015 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 1, ал. 2, т. 1 след думите „лицата,
управляващи алтернативни инвестиционни
фондове“ се добавя „включително лицата,
които управляват фондове за рисков капитал,
фондове за социално предприемачество или
фондове за дългосрочни инвестиции“.
2. В чл. 12, ал. 1:
а) създават се нова т. 10 и т. 11, 12 и 13:
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„10. е компетентен орган по прилагането
на Регламент (ЕС) № 345/2013 на Европейския
парламент и на Съвета от 17 април 2013 г.
относно европейските фондове за рисков капитал (ОВ, L 115/1 от 25 април 2013 г.), наричан
по-нататък „Регламент (ЕС) № 345/2013“;
11. е компетентен орган по прилагането на
Регламент (ЕС) № 346/2013 на Европейския
парламент и на Съвета от 17 април 2013 г.
относно европейските фондове за социално
предприемачество (ОВ, L 115/18 от 25 април
2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС)
№ 346/2013“;
12. е компетентен орган по прилагането на
Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския
парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за
подобряване на сетълмента на ценни книжа
в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и
Регламент (ЕС) № 236/2012 (ОВ, L 257/1 от
28 август 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 909/2014“;
13. е компетентен орган по прилагането
на Регламент (ЕС) 2015/760 на Европейския
парламент и на Съвета от 29 април 2015 г.
относно Европейски фондове за дългосрочни инвестиции (OB, L 123/98 от 19 май
2015 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС)
2015/760“.“;
б) досегашната т. 10 става т. 14.
3. В чл. 13:
а) в ал. 1 се създават нови т. 14, 15 и 16:
„14. по предложение на ресорния заместник-председател упражнява правомощията и
предприема мерки във връзка с прилагането
на Регламент (ЕС) № 345/2013 и на Регламент
(ЕС) № 346/2013;
15. по предложение на ресорния заместник-председател издава, отказва да издаде
и отнема предвидените в Регламент (ЕС)
2015/760 разрешения, както и упра жнява
други правомощия и предприема мерки във
връзка с неговото прилагане;
16. по предложение на ресорния заместник-председател издава, отказва да издаде
и отнема предвидените в Регламент (ЕС)
№ 909/2014 лицензии и одобрения и упражнява
правомощията по чл. 13, 14, 15 от Регламент
(ЕС) № 909/2014;“
б) в ал. 2 накрая се добавя „Регламент
(ЕС) № 345/2013, Регламент (ЕС) № 346/2013,
Регламент (ЕС) № 909/2014 и Регламент (ЕС)
2015/760“;
в) в ал. 7 думите „т. 3“ се заменят с „т. 1
и 3“.
4. В чл. 15, ал. 1:
а) в т. 1 накрая се добавя „т. 14 – 16“;
б) в т. 2 думите „и Закона за дейността
на колективните инвестиционни схеми и на
други предприятия за колективно инвестиране“ се заменят със „Закона за дейността
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на колективните инвестиционни схеми и на
други предприятия за колективно инвестиране
и Регламент (ЕС) № 909/2014“;
в) в т. 6 и 7 след думите „Регламент (ЕС)
№ 575/2 013“ с е до ба вя „Регла мен т (ЕС)
№ 345/2013, Регламен т (ЕС) № 346/2013,
Регл амент (ЕС) № 909/2014, Регламент (ЕС)
2015/760“;
г) създава се нова т. 12:
„12. разглежда и се произнася по жалбите по
чл. 33, параграф 3, чл. 49, параграф 4, чл. 52,
параграф 2 и чл. 53, параграф 3 от Регламент
№ 909/2014 в 30-дневен срок от тяхното постъпване по ред, определен с правилника на
комисията;“
д) досегашните т. 12, 13 и 14 стават съответно т. 13, 14 и 15;
е) досегашната т. 15 става т. 16 и в нея
след думите „Регламент (ЕС) № 236/2012“ се
добавя „Регламент (ЕС) № 345/2013, Регламент
(ЕС) № 346/2013, Регламент (ЕС) № 909/2014,
Регламент (ЕС) 2015/760“.
5. В чл. 18:
а) в ал. 1, т. 1 и 6 след думите „Регламент
(ЕС) № 575/2013“ се добавя „Регламент (ЕС)
№ 345/2013, Регламент (ЕС) № 346/2013, Регламент (ЕС) № 909/2014, Регламент (ЕС)
2015/760“;
б) в ал. 3 след думите „Регламент (ЕС)
№ 575/2 013“ с е до ба вя „Регла мен т (ЕС)
№ 345/2013, Регламен т (ЕС) № 346/2013,
Регламент (ЕС) № 909/2014, Регламент (ЕС)
2015/760“;
в) в ал. 6 се създава изречение второ: „Във
връзка с упражняване на правомощията си
по налагане на административни наказания
комисията и нейните органи имат право на
достъп до данъчна и осигурителна информация
при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“
6. В чл. 19, ал. 2, т. 1 след думите „Регламент (ЕС) № 236/2012“ се добавя „Регламент
(ЕС) № 345/2013, Регламент (ЕС) № 346/2013,
Регламент (ЕС) № 909/2014, Регламент (ЕС)
2015/760“.
7. В чл. 25 се създава ал. 11:
„(11) Комисията прилага изискванията
на ал. 7 и при изпълнение на задълженията
си по чл. 3а от Закона за мерките срещу
изпирането на пари и по чл. 9а от Закона за
мерките срещу финансирането на тероризма.“
8. В чл. 27, ал. 1:
а) в т. 1 след думите „Кодекса за социално осигуряване“ се добавя „Регламент (ЕС)
№ 909/2014 и Регламент (ЕС) 2015/760“;
б) в т. 10 накрая се добавя „Регламент
(ЕС) № 909/2014 и Регламент (ЕС) 2015/760“.
9. В чл. 30, ал. 1:
а) в т. 7 накрая се добавя „включително лицата, които управляват фондове за рисков капитал, фондове за социално предприемачеств о
или фондове за дългосрочни инвестиции“;
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б) точка 15 се отменя.
§ 45. В Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (обн.,
ДВ, бр. 77 от 2011 г.; изм., бр. 21 от 2012 г.,
бр. 109 от 2013 г., бр. 27 от 2014 г. и бр. 22 и
34 от 2015 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 4, ал. 4, изречение второ думите
„акции или“ се заличават.
2. Създава се чл. 32а:
„Чл. 32а. Не се допуска принудително изпълнение и учредяване на обезпечения върху
паричните средства и финансовите инструменти на колективна инвестиционна схема
за задължения на управляващото дружество
или на депозитаря.“
3. В чл. 86, ал. 3 думите „чл. 24, ал. 1 – 3,
7 и 8“ се заменят с „чл. 24, ал. 1 – 4, чл. 24а,
ал. 1, чл. 24б, чл. 24г“.
4. В чл. 197 се създават ал. 8, 9, 10, 11 и 12:
„(8) Лицата, които управляват фондове
за рисков капитал или фондове за социално
предприемачество и желаят да използват
обозначението ЕuVECA или съответно EuSEF
за управлявани от тях алтернативни инвестиционни схеми, осъществяват дейността при
спазване изискванията на този закон и на
Регламент (ЕС) № 345/2013 на Европейския
парламент и на Съвета от 17 април 2013 г. относно европейските фондове за рисков капитал (ОВ, L 115/1 от 25 април 2013 г.), наричан
по-нататък „Регламент (ЕС) № 345/2013“ и на
Регламент (ЕС) № 346/2013 на Европейския
парламент и на Съвета от 17 април 2013 г.
относно европейските фондове за социално
предприемачество (ОВ, L 115/18 от 25 април
2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС)
№ 346/2013“.
(9) Лицата по ал. 8 се регистрират от комисията съгласно чл. 14 от Регламент (ЕС)
№ 345/2013, съответно чл. 15 от Регламент
(ЕС) № 346/2013.
(10) Лицата, които управляват фондовете
за дългосрочни инвестиции, осъществяват
дейността си при спазване изискванията на
този закон и на Регламент (ЕС) 2015/760
на Европейския парламент и на Съвета от
29 април 2015 г. относно Европейски фондове
за дългосрочни инвестиции (OB, L 123/98 от
19 май 2015 г.), наричан по-нататък „Регламент
(ЕС) 2015/760“.
(11) Лицата по ал. 10 получават разрешение за извършване на дейност от комисията
при спазване изискванията на чл. 5 и 6 от
Регламент (ЕС) 2015/760.
(12) Вписването на лицата по ал. 8 и 10 в
регистъра по чл. 30, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор се извършва по
ред, определен с наредба.“
5. В чл. 244, ал. 1 след думите „фонд, установен в друга държава членка“ се добавя
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„и да предоставя услугите, определени в
чл. 198, ал. 5“.
6. В чл. 264, ал. 1 в текста преди т. 1 след
думите „на актовете по прилагането му“ се
добавя „на приложимите актове на Европейския съюз“.
7. В чл. 265 ал. 2, 3 и 4 се изменят така:
„(2) Уведомяванията и съобщаванията в
производството по ал. 1 се извършват по реда
на чл. 61, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.
(3) Когато уведомяванията и съобщаванията в производството по ал. 1 не бъдат приети
по реда на ал. 2, те се смятат за извършени с
поставянето им на специално определено за
целта място в сградата на комисията или чрез
публикуването им на интернет страницата
на комисията. Последните две обстоятелства
се удостоверяват с протокол, съставен от
длъжностни лица, определени със заповед
на заместник-председател я, а в слу чаите
по чл. 264, ал. 1, т. 5 и 6 – определени със
заповед на председателя на комисията.
(4) При н у д и т ел н и т е а д м и н ис т рат и вн и
мерки по чл. 264, ал. 1, т. 1 – 4, 7 и 8 се
прилагат с писмено мотивирано решение на
заместник-председателя, а принудителните
административни мерки по чл. 264, ал. 1, т. 5
и 6 – с писмено мотивирано решение на комисията, което се съобщава на заинтересованото
лице в 7-дневен срок от постановяването му
по реда на ал. 2 и 3.“
8. В чл. 273:
а) в ал. 1 се създават т. 4, 5 и 6:
„4. Регламент (ЕС) № 345/2013 се наказва
с глоба в размер от 10 000 до 20 000 лв.;
5. Регламент (ЕС) № 346/2013 се наказва с
глоба в размер от 10 000 до 20 000 лв.;
6. Регламент (ЕС) 2015/760 се наказва с
глоба в размер от 10 000 до 20 000 лв.“;
б) в ал. 2 се създават т. 4, 5 и 6:
„4. за нарушения по ал. 1, т. 4 – от 20 000
до 40 000 лв;
5. за нарушения по ал. 1, т. 5 – от 20 000
до 40 000 лв.;
6. за нарушения по ал. 1, т. 6 – от 20 000
до 40 000 лв.“;
в) в ал. 5 се създават т. 4, 5 и 6:
„4. за нарушения по ал. 1, т. 4 – от 20 000
до 40 000 лв., а при повторно нарушение – от
40 000 до 100 000 лв.;
5. за нарушения по ал. 1, т. 5 – от 20 000
до 40 000 лв., а при повторно нарушение – от
40 000 до 100 000 лв.;
6. за нарушения по ал. 1, т. 6 – от 20 000
до 40 000 лв., а при повторно нарушение – от
40 000 до 100 000 лв.“
9. Създава се чл. 274а:
„Чл. 274а. Лице, което в едномесечен срок
от влизането в сила на наказателно постановление не плати наложената му имуществена
санкция, дължи лихва в размер на законната
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лихва за периода от датата, следваща деня
на изтичане на едномесечния срок, до датата
на плащането.“
10. В допълнителните разпоредби:
а) в § 1:
аа) т. 18, буква „в“ се създава подбуква
„жж“:
„жж) държава членка, различна от държавата членка по произход, в която лице,
управляващо алтернативни инвестиционни
фондове, със седалище държава членка, предоставя услугите, определени в чл. 198, ал. 5.“;
бб) в т. 23 накрая се добавя „по смисъла
на т. 1“;
б) създава се § 2а:
„§ 2а. Законът предвижда мерки по прилагане на:
1. Регламент (ЕС) № 345/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април
2013 г. относно европейск ите фондове за
рисков капитал;
2. Регламент (ЕС) № 346/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април
2013 г. относно европейск ите фондове за
социално предприемачество;
3. Регламент (ЕС) 2015/760 на Европейския
парламент и на Съвета от 29 април 2015 г.
относно Европейски фондове за дългосрочни
инвестиции.“
§ 46. В Закона за пазарите на финансови
инструменти (обн., ДВ, бр. 52 от 2007 г.; изм.,
бр. 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 24,
93 и 95 от 2009 г., бр. 43 от 2010 г., бр. 77 от
2011 г., бр. 21, 38 и 103 от 2012 г., бр. 70 и 109
от 2013 г., бр. 22 и 53 от 2014 г. и бр. 14, 34, 62
и 94 от 2015 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 34:
а) създава се нова ал. 7:
„(7) Не се допуска принудително изпълнение и учредяване на обезпечения върху паричните средства и финансовите инструменти на
клиенти за задължения на инвестиционния
посредник.“;
б) досегашните ал. 7 и 8 стават съответно
ал. 8 и 9.
2. В чл. 119 ал. 2, 3 и 4 се изменят така:
„(2) Уведомяванията и съобщаванията в
производството по ал. 1 се извършват по реда
на чл. 61, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.
(3) Когато уведомяванията и съобщаванията в производството по ал. 1 не бъдат приети
по реда на ал. 2, те се смятат за извършени с
поставянето им на специално определено за
целта място в сградата на комисията или чрез
публикуването им на интернет страницата
на комисията. Последните две обстоятелства
се удостоверяват с протокол, съставен от
длъжностни лица, определени със заповед
на заместник-председателя на комисията, а
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в случаите по чл. 118, ал. 1, т. 5, 6, 10, 15 и
16 – определени със заповед на председателя
на комисията.
(4) При н у д и т ел н и т е а д м и н ис т рат и вн и
мерки по чл. 118, ал. 1, т. 1 – 4, 7 – 9, 11 – 14,
17 – 22 и по чл. 118а, ал. 1 се прилагат с писмено мотивирано решение на заместник-председателя, а принудителните административни
мерки по чл. 118, ал. 1, т. 5, 6, 10, 15 и 16 – с
писмено мотивирано решение на комисията,
което се съобщава на заинтересованото лице
в 7-дневен срок от постановяването му по
реда на ал. 2 и 3.“
3. В чл. 127, ал. 1, т. 3 думите „чл. 34,
ал. 1, 2, 3, 5 и 7“ се заменят с „чл. 34, ал. 1,
2, 3, 5 и 8“.
4. Създава се чл. 128а:
„Чл. 128а. Лице, което в едномесечен срок
от влизането в сила на наказателно постановление не плати наложената му имуществена
санкция, дължи лихва в размер на законната
лихва за периода от датата, следваща датата
на изтичане на едномесечния срок, до датата
на плащането.“
§ 47. В Закона за енергетиката (обн., ДВ,
бр. 107 от 2003 г.; изм., бр. 18 от 2004 г., бр. 18
и 95 от 2005 г., бр. 30, 65 и 74 от 2006 г., бр. 49,
55 и 59 от 2007 г., бр. 36, 43 и 98 от 2008 г.,
бр. 35, 41, 42, 82 и 103 от 2009 г., бр. 54 и 97 от
2010 г., бр. 35 и 47 от 2011 г., бр. 38, 54 и 82 от
2012 г., бр. 15, 20, 23, 59 и 66 от 2013 г., бр. 98 от
2014 г., бр. 14, 17, 35, 48 и 56 от 2015 г.) в чл. 221
се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) На енергийно предприятие, което не
изпълнява задължението по чл. 84, ал. 6, т. 2,
се налага имуществена санкция от 20 000 до
50 000 лв.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
след думата „нарушение“ се добавя „по ал. 1
и 2“, а накрая се добавя „и 2“.
§ 48. В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г.; изм.,
бр. 30, 33, 34, 59, 63, 73, 80, 82, 86, 95 и 105
от 2006 г., бр. 46, 52, 53, 57, 59, 108 и 109 от
2007 г., бр. 36, 69 и 98 от 2008 г., бр. 12, 32,
41 и 93 от 2009 г., бр. 15, 94, 98, 100 и 101 от
2010 г., бр. 14, 31, 77 и 99 от 2011 г., бр. 26,
38, 40, 82, 94 и 99 от 2012 г., бр. 52, 98, 106 и
109 от 2013 г., бр. 1 от 2014 г.; Решение № 2
на Конституционния съд от 2014 г. – бр. 14
от 2014 г.; изм., бр. 18, 40, 53 и 105 от 2014 г.
и бр. 12, 14, 60, 61 и 94 от 2015 г., бр. 13
от 2016 г.) в чл. 74, ал. 1, т. 3 след думите
„Сметната палата“ се добавя „Комисията за
финансов надзор и нейните органи“.
Законът е приет от 43-то Народно събрание
на 19 май 2016 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
4119

БРОЙ 42

ДЪРЖАВЕН

УКАЗ № 161
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за контрол върху наркотичните вещества и
прекурсорите, приет от ХLIIІ Народно събрание на 20 май 2016 г.
Издаден в София на 31 май 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
контрол върху наркотичните вещества и пре
курсорите (обн., ДВ, бр. 30 от 1999 г.; изм.,
бр. 63 от 2000 г., бр. 74, 75 и 120 от 2002 г., бр. 56
от 2003 г., бр. 76, 79 и 103 от 2005 г., бр. 30, 75
и 82 от 2006 г., бр. 31 и 55 от 2007 г., бр. 36,
43 и 69 от 2008 г., бр. 41, 74, 82 и 93 от 2009 г.,
бр. 22 от 2010 г.; попр., бр. 23 от 2010 г.; изм.,
бр. 29, 59 и 98 от 2010 г., бр. 8, 12, 60 и 61 от
2011 г., бр. 83 и 102 от 2012 г., бр. 52, 68 и 109
от 2013 г., бр. 53 от 2014 г. и бр. 14 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 9 ал. 1 се изменя така:
„(1) По този закон се заплащат такси за издаване, промяна или подновяване на лицензии
и разрешения, за издаване на разрешителни,
за издаване и промяна на удостоверения за
регистрация и за даване на съгласия по чл. 86,
ал. 2, включващи разходи за подготовката им.“
§ 2. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „висше фармацевтично
или висше медицинско образование“ се заменят с „образователно-квалификационна
степен магистър по медицина или дентална
медицина, или фармация“.
2. В ал. 3 думите „с висше медицинско
образование“ се заменят с „образователно-квалификационна степен магистър по медицина“.
§ 3. В чл. 29 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Отглеждането на растения от рода на
конопа (канабис), предназначени за влакно,
семена за фураж и храна и семена за посев,
със съдържание под 0,2 тегловни процента
на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета,
се извършва само след издадено разрешение
от министъра на земеделието и храните. Условията и редът за издаване на разрешение,
търговия и контрол се определят с наредба на
министъра на земеделието и храните.“
2. В ал. 5 думите „и за осъществяване от
вносителите на дейностите по преработка и
продажба на семената“ се заличават.
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§ 4. В чл. 31 думите „медицински и образователни цели, научни и лабораторни изследвания“
се заменят с „медицински, научни и лабораторни
изследвания и образователни цели“.
§ 5. В чл. 32 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Производството, преработването, съхраняването и търговията на едро в страната,
вносът, износът и транзитът, пренасянето и
превозването на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични
вещества от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2
и 3, се извършват с лицензия за дейности,
сгради и помещения, издадена от министъра
на здравеопазването или от оправомощен от
него заместник-министър.“
2. В ал. 5 думите „медицински и образователни цели, научни и лабораторни изследвания“
се заменят с „медицински, научни и лабораторни изследвания и образователни цели“.
3. Създава се ал. 6:
„(6) Условията и редът за извършване на
дейности с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични
вещества от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2
и 3, и изискванията към сградите и помещенията, в които се извършват дейностите,
се определят с наредба на министъра на
здравеопазването.“
§ 6. В чл. 32а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се отменя;
б) точка 3 се отменя;
в) точка 4 се изменя така:
„4. данни за ЕИК на търговеца, а за дружества, регистрирани в държава – членка на
Европейския съюз, или в държава – страна по
Споразумението за Европейското икономическо пространство – документ за актуалната
регистрация по националното законодателство, издаден от компетентния орган на съответната държава;“
г) точки 5 и 6 се отменят;
д) в т. 10 думите „и копие от това разрешение“ се заличават.
2. В ал. 2 т. 1 се отменя.
3. В ал. 3 накрая се поставя запетая и се
добавя „като изпраща копие от заявлението“.
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) В 10-дневен срок от получаване на
искането за проверка от Министерството на
здравеопазването инспекторите по наркотични вещества извършват проверка на място за
установяване съответствието на фактическите
условия с изискванията на закона и наредбата по чл. 32, ал. 6 и съставят протокол в два
екземпляра.“
5. В ал. 7 думите „ал. 1“ се заменят с „ал. 6“.
6. Създават се нови ал. 8 и 9:
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„(8) В 5-дневен срок от подаване на заявлението по ал. 1 Министерството на здраве
опазването изпраща по служебен ред искане
до Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз за издаване на удостоверение за
вписване в националния електронен регистър
на членовете на Българския фармацевтичен
съюз – за магистър-фармацевти по чл. 34,
както и за предоставяне на информация относно наложени наказания по реда на Закона
за съсловната организация на магистър-фармацевтите и на Закона за здравето.
(9) Управителният съвет предоставя документите по ал. 8 в срок 5 работни дни от
постъпване на искането.“
7. Досегашната ал. 8 става ал. 10 и се
изменя така:
„(10) При установяване на недостатъци
в п редс та вен и т е док у мен т и и л и нес ъо т ветствие между състоянието на сградите и
помещенията и изискванията, определени в
наредбата по чл. 32, ал. 6, при извършване
на проверките по ал. 4 и 7 директорът на
специализираната администрация уведомява писмено заявителя и дава указания за
отстраняването им в едномесечен срок от
получаване на уведомлението. Уведомлението
съдържа и указание, че при неотстраняване
на недостатъците в посочения срок производството ще бъде прекратено.“
8. Досегашната ал. 9 става ал. 11 и в нея
думите „ал. 8“ се заменят с „ал. 10“.
9. Досегашната ал. 10 става ал. 12 и в нея
думите „два месеца“ се заменят с „50 дни“.
§ 7. В чл. 32б, ал. 1 т. 7 се изменя така:
„7. трите имена на магистър-фармацевта,
който отговаря за дейностите с наркотични
вещества в съответния склад;“.
§ 8. В чл. 33 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Търговия на дребно, съхраняване и отпускане на лекарствени продукти, съдържащи
наркотични вещества от списъците по чл. 3,
ал. 2, т. 2 и 3, се извършват с лицензия, издадена от министъра на здравеопазването или
от оправомощен от него заместник-министър.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) Условията и редът за извършване на
дейностите по ал. 1 се определят с наредбата
по чл. 32, ал. 6.“
§ 9. В чл. 33а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 2 се отменя;
б) точка 3 се изменя така:
„3. данни за ЕИК на търговеца, а за дружества, регистрирани в държава – членка на
Европейския съюз, или в държава – страна по
Споразумението за Европейското икономическо пространство – документ за актуалната
регистрация по националното законодателство, издаден от компетентния орган на съответната държава;“
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в) точки 4 и 5 се отменят;
г) в т. 8 думите „и копие от това разрешение“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „търговия на дребно
и съхраняване“ се заменят с „търговия на
дребно, съхраняване и отпускане“, а накрая
се поставя запетая и се добавя „като изпраща
копие от заявлението“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В 10-дневен срок от получаване на
искането за проверка от Министерството на
здравеопазването инспекторите по наркотични
вещества извършват проверка на място за
установяване съответствието на фактическите
условия с изискванията на закона и наредбата
по чл. 32, ал. 6 и съставят протокол в два
екземпляра.“
4. Създават се нови ал. 5 и 6:
„(5) В 5-дневен срок от подаване на заявлението по ал. 1 Министерството на здраве
опазването изпраща по служебен ред искане
до Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз за издаване на удостоверение за
вписване в националния електронен регистър
на членовете на Българския фармацевтичен
съюз – за магистър-фармацевти по чл. 34,
както и за предоставяне на информация относно наложени наказания по реда на Закона
за съсловната организация на магистър-фармацевтите и на Закона за здравето.
(6) Управителният съвет предоставя документите по ал. 5 в срок 5 работни дни от
постъпване на искането.“
5. Досегашната ал. 5 става нова ал. 7 и се
изменя така:
„(7) При установяване на недостатъци в
представените документи или несъответствие
между състоянието на сградите и помещенията
и изискванията, определени с наредбата по
чл. 32, ал. 6, при извършване на проверката
по ал. 3 специализираната администрация
уведомява писмено заявителя и дава указания
за отстраняването им в едномесечен срок от
получаване на уведомлението. Уведомлението
съдържа и указание, че при неотстраняване
на недостатъците в посочения срок производството ще бъде прекратено.“
6. Досегашната ал. 6 става ал. 8 и в нея
числото „5“ се заменя със „7“.
7. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея
думите „търговия на дребно и съхраняване“
се заменят с „търговия на дребно, съхраняване и отпускане“, а думите „два месеца“ се
заменят с „50 дни“.
§ 10. В чл. 33б, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 4 думите „търговия на дребно и съхраняване“ се заменят с „търговия на дребно,
съхраняване и отпускане“.
2. Създава се т. 8:
„8. номерът на разрешението за откриване
на аптека, издадено по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.“
§ 11. В чл. 33в се правят следните изменения и допълнения:
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1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Проверката по чл. 32а, ал. 4 и 7 и
чл. 33а, ал. 3 се извършва само в случаите на
промяна на адреса на сградите и помещенията,
в които се извършват производство и търговия
на едро с наркотични вещества и лекарствени
продукти, съдържащи наркотични вещества,
както и търговия на дребно, съхраняване и
отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
думите „два месеца“ се заменят с „50 дни“.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 12. В чл. 33г се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „три месеца“ се заменят
с „60 дни“.
2. В ал. 2 думите „т. 8 и 9“ се заменят с
„т. 8, 9, 12, 14 и 15“.
§ 13. Създава се чл. 34а:
„Чл. 34а. (1) Отказва се издаването на лицензия по чл. 32, ал. 1 и чл. 33, ал. 1, когато:
1. заявителят – едноличен търговец или
юридическо лице, е обявен в несъстоятелност
или се намира в производство по обявяване
в несъстоятелност;
2. заявителят – юридическо лице, се намира
в ликвидация;
3. заявителят има публични задължения
към държавата;
4. има влязла в сила присъда за умишлено
престъпление от общ характер срещу физическото лице – едноличен търговец, управителя/
изпълнителния директор на юридическото
лице или срещу магистър-фармацевта по чл. 34.
(2) Не се отказва издаването на лицензия
по чл. 33, ал. 1 на лечебно заведение за болнична помощ при възникване на основанието
по ал. 1, т. 3.“
§ 14. В чл. 35, ал. 2 след думите „при
условие че“ се добавя „притежават лиценз
за производство или лиценз за търговия на
едро или дребно с ветеринарномедицински
продукти, издаден по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност, и“.
§ 15. В чл. 36 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 5 абревиатурата „(ЕИК)“ се
заличава.
2. В ал. 2:
а) точка 1 се отменя;
б) точки 4, 5 и 6 се отменят;
в) точка 8 се изменя така:
„8. данни за ЕИК на търговеца, а за дружества, регистрирани в държава – членка на
Европейския съюз, или в държава – страна по
Споразумението за Европейското икономическо пространство – документ за актуалната
регистрация по националното законодателство, издаден от компетентния орган на съответната държава;“
г) в т. 11 думите „и копие от това разрешение“ се заличават.
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§ 16. В чл. 37, ал. 1 думите „е безсрочна“
се заменят с „и лицензията по чл. 36а, ал. 6
за търговия на дребно с наркотични вещества
и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества за ветеринарномедицински
цели, са безсрочни“.
§ 17. Създава се чл. 37а:
„Чл. 37а. (1) Министерството на здравеопазването води публични регистри за издадените
лицензии по чл. 32, ал. 1 и чл. 33, ал. 1.
(2) Регистърът за издадените лицензии по
чл. 32, ал. 1 съдържа:
1. номера на лицензията;
2. наименованието, седалището и адреса на
управление на лицето, получило лицензията;
3. срока на валидност на лицензията.
(3) Регистърът по ал. 2 съдържа и раздел, в
който се вписват лицата, подали заявление за
издаване на лицензия, както и броят и видът
на приложените документи. Вписването се
извършва по реда на подаване на заявленията
и се отбелязва движението на преписката по
издаване на лицензия.
(4) Регистърът за издадените лицензии по
чл. 33, ал. 1 съдържа:
1. номера на лицензията;
2. наименованието, седалището и адреса на
управление на лицето, получило лицензията;
3. адреса на аптеката, в която се извършва
търговия на дребно, съхраняване и отпускане
на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.
(5) Регистърът по ал. 4 съдържа и раздел, в
който се вписват лицата, подали заявление за
издаване на лицензия, както и броят и видът
на приложените документи. Вписването се
извършва по реда на подаване на заявленията
и се отбелязва движението на преписката по
издаване на лицензия.“
§ 18. В чл. 39 думите „търговия на дребно
и съхраняване“ се заменят с „търговия на
дребно, съхраняване и отпускане“.
§ 19. В чл. 41 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 5 думите „повдигане на обвинение за умишлено престъпление от общ
характер или“ се заличават.
2. В ал. 5 думите „След прекратяване на
наказателното производство по ал. 1, т. 5,
както и при“ се заменят с „При“.
§ 20. В чл. 45, ал. 3 думите „търговия на
дребно и съхраняване“ се заменят с „търговия
на дребно, съхраняване и отпускане“.
§ 21. В чл. 46 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „медицински и образователни цели, научни и лабораторни изследвания“
се заменят с „медицински, научни и лабораторни изследвания и образователни цели“.
2. В ал. 4 думите „по ред, определен от
министъра на здравеопазването“ се заличават.
§ 22. Наименованието на раздел III от глава
пета се изменя така: „Режим на определяне
на количествата наркотични вещества за медицински и образователни цели, медицински,
научни и лабораторни изследвания“.
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§ 23. В чл. 54 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, в текста преди т. 1 думите „научни и лабораторни“ се заменят с „медицински,
научни и лабораторни“.
2. В ал. 3 думите „медицински и образователни цели, научни и лабораторни изследвания“ се заменят с „медицински, научни и
лабораторни изследвания и образователни
цели“.
§ 24. В чл. 56 след думата „аптека“ се
добавя „висшите училища, осъществяващи
лечебна и диагностична дейност съгласно
чл. 2а от Закона за лечебните заведения, и
здравните кабинети по чл. 26, ал. 1, т. 1 и 3
от Закона за здравето“.
§ 25. В чл. 59 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) Издаденото разрешение по ал. 2 е валидно за периода на пътуване зад граница,
който се вписва в разрешението.“
2. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
думите „са предписани“ се заменят с „е издадено разрешение по ал. 2“.
3. Създава се ал. 6:
„(6) Когато пътуващите лица са малолетни
и непълнолетни, се изискват данни от документ за самоличност на родител/настойник,
които се вписват в разрешението.“
§ 26. В ч л. 71 д у м и т е „медиц инск и и
образователни цели, научни и лабораторни
изследвани я“ се замен ят с „медицинск и,
научни и лабораторни изследвания и образователни цели“.
§ 27. В чл. 73 ал. 1 се изменя така:
„(1) За медицински, научни и лабораторни
изследвания, за образователни цели, както
и за поддържане работното състояние на
служебните кучета, разкриващи наркотични
вещества, се издава разрешение на физически
и юридически лица да произвеждат, придобиват, внасят, изнасят, съхраняват и използват
ограничени количества от растенията и веществата от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 1, 2
и 3 и техни препарати и прекурсори.“
§ 28. В чл. 83 ал. 2 се изменя така:
„(2) Годишният доклад по ал. 1 се приема
от Националния съвет по наркотичните вещества към Министерския съвет и се изпраща
на Службата по наркотици и престъпност на
ООН в определения от службата срок.“
§ 29. В чл. 85а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 5 навсякъде думите „агонистантагонисти“ се заменят с „агонисти-антагонисти“.
2. В ал. 2 думите „четирима лекари, работещи в областта на лечение на зависимости
и други“ се заменят с „един лекар с призната специалност по клинична токсикология,
трима лекари с призната специалност по
психиатрия, от които най-малко двама работещи в областта на лечение на зависимости
и/или психосоциална рехабилитация, и други
медицински“.
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3. В ал. 3 накрая се добавя „за период от
4 години при условия и по ред, определени с
правилника по ал. 4“.
§ 30. В чл. 86 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Центърът събира такси в размери,
определени в тарифата по чл. 9, ал. 3, за:
1. даване на съгласие за осъществяване
на програма за превенция на употребата на
наркотични вещества;
2. даване на съгласие за осъществяване
на програма за намаляване на вредите от
употребата на наркотични вещества;
3. даване на съгласие за продължаване на
дейността на програма за намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества;
4. даване на съгласие за осъществяване на
програма за психосоциална рехабилитация;
5. даване на съгласие за продължаване
на дейността на програма за психосоциална
рехабилитация;
6. даване на съгласие за осъществяване
на програма за лечение на лица, зависими
от наркотични вещества;
7. даване на съгласие за продължаване на
дейността на програма за лечение на лица,
зависими от наркотични вещества.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
думите „като на територията на страната се
подпомага“ се заменят с „който се подпомага от
Изпълнителна агенция „Медицински одит“ и“.
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 31. В чл. 87б се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „агонист-антагонисти“ се
заменят с „агонисти-антагонисти“.
2. В т. 2 думите „системни нарушения“ се
заменят с „две и повече нарушения за период
от една година“ и думите „агонист-антагонисти“ се заменят с „агонисти-антагонисти“.
§ 32. Създава се чл. 87г:
„Чл. 87г. (1) Министерството на здравеопазването води публичен регистър за издадените
разрешения по чл. 87, ал. 1.
(2) Регистърът по ал. 1 съдържа:
1. номер и срок на валидност на разрешението;
2. наименованието, седалището и адреса на
управление на лицето, получило разрешението;
3. адрес на програмата за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими
към опиоиди.
(3) Регистърът по ал. 1 съдържа и раздел,
в който се вписват лицата, подали заявление
за издаване на разрешение, както и броят и
видът на приложените документи. Вписването
се извършва по реда на подаване на заявленията и се отбелязва движението на преписката
по издаване на разрешение.“
§ 33. В чл. 89 се създава ал. 3:
„(3) С наредбата по ал. 2 се уреждат и условията и редът за осъществяване на програми
за лечение на лица, зависими от наркотични
вещества, извън случаите по чл. 87, ал. 1.“
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§ 34. Създава се чл. 107в:
„Чл. 107в. Който нарушава условията и реда
за осъществяване на програми за лечение с
агонисти и агонисти-антагонисти на лица,
зависими към опиоиди, се наказва с глоба от
1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение – с
глоба от 3000 до 5000 лв.“
Допълнителна разпоредба
§ 35. В останалите текстове на закона
думите „агонист-антагонисти“ се заменят с
„агонисти-антагонисти“.
Заключителни разпоредби
§ 36. Воденето на регистрите по чл. 37а и
чл. 87г от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите започва след
осигуряване на техническа възможност за
това, но не по-късно от 6 месеца от влизането
в сила на този закон.
§ 37. В срок до една година от влизането
в сила на този закон комисия от представители на Министерството на здравеопазването чрез специализираната администрация,
Министерството на финансите чрез Агенция
„Митници“, Министерството на вътрешните
работи чрез Главна дирекция „Национална
полиция“ и Софийската градска прокуратура
унищожава съхраняваните от Министерството
на здравеопазването наркотични вещества.
Законът е приет от 43-то Народно събрание
на 20 май 2016 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
4120

П РЕ ЗИ Д ЕН Т
Н А РЕП У Б Л И К АТА
УК АЗ № 155
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам г-жа Колинда Грабар-Китарович – президент на Република Хърватия,
с орден „Стара планина“ с лента за приноса
є за задълбочаване на българо-хърватските
отношения.
Издаден в София на 20 май 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър на външните работи:
Даниел Митов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
4192
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УК АЗ № 156
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам г-н Буяр Нишани – президент
на Република Албания, с орден „Стара планина“ с лента за приноса му за задълбочаване
на българо-албанските отношения.
Издаден в София на 20 май 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър на външните работи:
Даниел Митов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
4193

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130
ОТ 27 МАЙ 2016 Г.

за изменение на Устройствения правилник на
Държавна агенция „Държавен резерв и воен
новременни запаси“, приет с Постановление
№ 13 на Министерския съвет от 2004 г. (обн.,
ДВ, бр. 8 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 55, 78 и
89 от 2005 г., бр. 40 и 48 от 2006 г., бр. 23 от
2007 г., бр. 43 и 53 от 2008 г., бр. 89 от 2009 г.,
бр. 3 и 58 от 2010 г., бр. 49 от 2012 г., бр. 16
от 2013 г., бр. 86 от 2014 г. и бр. 25 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
§ 1. В чл. 17, ал. 1 думите „Стара Загора“
и запетаята пред тях се заличават.
§ 2. В приложението към чл. 6, ал. 4 се
правят следните изменения:
1. На ред „Инспекторат“ цифрата „7“ се
заменя с „8“.
2. На ред „Обща администрация“ числото
„42“ се заменя с „45“.
3. На ред „дирекция „Финансово-стопански
дейности и управление на собствеността“
числото „15“ се заменя с „16“.
4. На ред „дирекция „Административноправно обслужване и европейска координация“ числото „19“ се заменя с „20“.
5. На ред „дирекция „Сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка“ цифрата
„8“ се заменя с „9“.
6. На ред „Специализирана администрация“ числото „492“ се заменя с „488“.
7. На ред „Главна дирекция „Държавни
резерви, военновременни и задължителни
запаси“ числото „474“ се заменя с „470“.
8. На ред „териториални дирекции“ числото „450“ се заменя с „445“.
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Заключителна разпоредба
§ 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
4227

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 131
ОТ 27 МАЙ 2016 Г.

за приемане на Правилник за прилагане на
Закона за Националната служба за охрана
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
Член единствен. Приема Правилник за
прилагане на Закона за Националната служба
за охрана.
Заключителни разпоредби
§ 1. В чл. 14 от Устройствения правилник
на Авиоотряд 28, приет с Постановление № 84
на Министерския съвет от 2014 г. (ДВ, бр. 34
от 2014 г.), се правят следните изменения и
допълнения:
1. В ал. 1 думата „специални“ се заменя
със „съгласувани“.
2. В ал. 2 думите „Постовата охрана“ се
заменят с „Охраната“, а след думата „режим“
се добавя „за достъп до тях“.
3. Създава се ал. 3:
„(3) И нф о рм а ц ион н и я т о бмен и в з а
имодействието между Авиоотряд 28 и НСО
във връзка с подготовката, организацията
и изпълнението на полети със специално
предназначение се осъществяват при условия и по ред, определени със съвместна
инструкция на министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
и началника на НСО.“
§ 2. В Правилника за устройството и дейността на болница „Лозенец“, приет с Постановление № 147 на Министерския съвет от
2000 г. (обн., ДВ, бр. 63 от 2000 г.; изм. и доп.,
бр. 74 и 108 от 2001 г., бр. 63 и 83 от 2005 г.,
бр. 17 от 2008 г., бр. 14 от 2009 г., бр. 58 и 88
от 2010 г., бр. 13 от 2011 г., бр. 74 и 108 от
2013 г. и бр. 29 от 2016 г.), се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 3 се създава ал. 6:
„(6) След уведомяване от Националната
служба за охрана болница „Лозенец“ предприема необходимите мерки за медицинско
осигуряване при пътувания в чужбина на
лицата, посочени в чл. 20, ал. 1 и 3 от Закона
за Националната служба за охрана. Разходите
за командировки на лекарите са за сметка на
съответното ведомство.“
2. Член 16 се изменя така:
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„Чл. 16. (1) Охраната на болница „Лозенец“
се осъществява от Националната служба за
охрана за сметка на предвидените по нейния
бюджет средства и въз основа на съвместен
план на директора на болница „Лозенец“ и
началника на НСО. В плана се определят
организационни и технически мерки, както
и условията за взаимодействие с органите
на МВР и с юридически лица по Закона за
частната охранителна дейност.
(2) Необходимите мерки от технически
характер за осигуряване на защита на болница „Лозенец“ като стратегически обект,
включително изграждането на елементите за
физическа защита, се финансират от бюджета
на болницата.“
3. В чл. 18 след думата „режим“ се добавя
„и редът за временно пребиваване на територията на“.
§ 3. Отменя се Правилникът за устройството и дейността на Националната служба за
охрана при президента на Република България
(приложение № 1 към чл. 1 на Постановление № 151 на Министерския съвет от 1992 г.
(обн., ДВ, бр. 66 от 1992 г.; изм. и доп., бр. 82
от 1992 г., бр. 5 от 1995 г., бр. 13, 16, 22, 63 и
83 от 1996 г., бр. 25, 36 и 41 от 1997 г., бр. 13
от 1999 г., бр. 111 от 2001 г., бр. 7 от 2003 г.,
бр. 56 и 83 от 2005 г., бр. 78 от 2006 г., бр. 70
от 2007 г., бр. 96 от 2009 г., бр. 25 и 58 от
2010 г., бр. 48 от 2011 г., бр. 58 от 2012 г. и
бр. 63 от 2014 г.).
§ 4. Постановлението се приема на основание § 12 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за Националната служба
за охрана и влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

ПРАВИЛНИК

за прилагане на Закона за Националната
служба за охрана
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се урежда прилагането на Закона за Националната служба за
охрана (ЗНСО).
Чл. 2. (1) Националната служба за охрана
(НСО), наричана по-нататък „службата“, е
специализирана военизирана държавна служба
към президента на Република България.
(2) Национа лната сл у жба за ох рана е
юридическо лице със седалище в София, а
нейният началник е първостепенен разпоредител с бюджет.
(3) Началникът на НСО е най-старшият
офицер с висше офицерско звание и е пряк
началник на всички служители в службата.
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Чл. 3. С този правилник се уреждат:
1. функциите и задачите на структурните
звена в НСО;
2. редът за свикване на заседания и правилата за работа на комисията по чл. 23 ЗНСО;
3. условията и редът за провеждането на
конкурс за приемането на офицери и сержанти в НСО;
4. условията и редът за провеждането на
професионалната подготовка, обучението и
квалификацията на служителите на НСО;
5. редът за използване от офицерите и от
сержантите от НСО на лични предпазни и
защитни средства, техният вид и длъжностите,
за които се полагат;
6. изискванията за изпълнение на задължението на офицерите и сержантите от НСО
по всяко време на денонощието да бъдат на
разположение за изпълнение на служебните
си задължения;
7. условията и редът за награждаването на
служителите;
8. системата от критерии, условията и редът
за атестиране на офицерите и сержантите;
9. условията и редът за съставяне, водене
и съхраняване на служебното дело, както и
за предоставяне на документи от него;
10. възстановяването по бюджета на НСО
на направени разходи.
Г л а в а

в т о р а

ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ НА СТРУКТУРНИТЕ ЗВЕНА В НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА
ЗА ОХРАНА
Чл. 4. (1) Основните структурни звена и
общият числен състав на НСО се утвърждават
от президента на републиката по предложение
на нейния началник.
(2) Основните структурни звена са отделите
и самостоятелните звена на пряко подчинение
на началника на НСО.
(3) Структурата на отделите и на само
стоятелните звена по ал. 2 се определя със
заповед на началника на НСО.
Чл. 5. Отделите в Националната служба
за охрана са:
1. отдел 01;
2. отдел 02;
3. отдел 03;
4. отдел 04;
5. отдел 05;
6. отдел 06;
7. отдел 07;
8. отдел 08.
Чл. 6. Самостоятелните звена на пряко
подчинение на началника на НСО, наричани
по-нататък „звена“, са:
1. звено „Дежурен център“;
2. звено „Сигурност на НСО“;
3. звено „Инспекторат“;
4. звено „Вътрешен одит“;
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5. звено „Правно-нормативно осигуряване“;
6. звено „Финансово-счетоводно“;
7. звено „Финансов контрол и материални
проверки“;
8. звено „Международно сътрудничество,
протокол и връзки с обществеността“;
9. звено „Координация, административно
обслужване и информационно осигуряване
на управленската дейност“.
Чл. 7. (1) Отделите и звената се ръководят
от началници, които се назначават от началника на НСО и са преки ръководители на
служителите в съответните структурни звена.
(2) Началниците по ал. 1 осъществяват
непосредственото ръководство на съответните
структурни звена, като:
1. планират, организират, ръководят, контролират и отговарят за дейността им;
2. изпълняват заповедите на началника на
НСО и се отчитат пред него;
3. отговарят за резултатите от дейността,
за спазването на законите, на другите нормативни актове и на служебните заповеди;
4. предлагат назначаване, повишаване,
преместване, стимулиране, санкциониране и
освобождаване на служителите в ръководеното
от тях звено;
5. осъществяват взаимодействие с другите
структурни звена в НСО;
6. по възлагане от началника на НСО осъществяват взаимодействие с органите на държавната власт и с местното самоуправление;
7. изпълняват и други функции, възложени
със заповед на началника на НСО, в рамките
на законоустановените дейности на НСО.
Чл. 8. Функциите и задачите на отдели 01,
02, 03, 04 и 05 се определят съгласно приложението (поверително).
Чл. 9. (1) Отдел 06 на Националната служба
за охрана:
1. осигурява автомобили за осъществяване
на специализиран транспорт;
2. осигурява транспортно дейността на администрацията на президента на републиката;
3. предоставя автомобили за осъществяване
на транспортно осигуряване на структурните
звена на НСО.
(2) За осъществяване на дейността по ал. 1
отдел 06:
1. предлага и участва в дейността по придобиване/ползване на автомобили;
2. извършва действи я по регистраци я,
промяна и прекратяване на регистрацията,
отчет и снемане от отчет на автомобилите;
3. осъществява обслужване, ремонт, съхранение, ежедневен контрол на техническото
състояние и периодични технически прегледи
на автомобилите;
4. инициира доставките на резервни части, гориво и гориво-смазочни материали,
експлоатационни течности, гуми, специално
оборудване и аксесоари за автомобилите;
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5. извършва контрол на водачите за спазване
на законосъобразната и безопасна експлоатация на автомобилите;
6. изпълнява ежедневни транспортни задачи
по логистичното и транспортното осигуряване
на дейността на НСО.
Чл. 10. Отдел 07 на Националната служба
за охрана:
1. организира и провежда охранително-технически мероприятия, необходими за осигуряване на безопасността на охраняваните лица
и охраняемите обекти; изгражда и поддържа
системи за наблюдение, сигнализация и охрана
при охраняемите обекти;
2. организира и провежда дейности и мероприятия за изграждане и усъвършенстване
на средствата и системите за комуникация,
осигуряване на тяхната надеждност и информационна сигурност;
3. организира и провежда охранително-технически, радиационен, химически и санитарно-хигиенен контрол в местата на пребиваване
на охраняваните лица;
4. осъществява контрол върху храните и
напитките, предназначени за консумация от
охраняваните лица, включително обслужващи
дейности, свързани с безопасността;
5. може да извършва озвучаване, звукозапис
и/или видеозаснемане при осъществяването
на дейността по охрана на мероприятия по
смисъла на чл. 18 ЗНСО;
6. организира осигуряването на НСО с
въоръжение, боеприпаси, специални средства,
вещево имущество, противопожарна техника
и автоматика; проверява техническото състояние на това имущество и спазването на
правилата за съхраняването му;
7. подпомага началника на НСО в дейността
по управление на недвижимите имоти - държавна собственост, предоставени на НСО;
8. създава и поддържа условия, необходими
за осигуряване безопасността на охранявани
лица при пребиваването им в имоти, предоставени за управление на НСО;
9. организира и осъществява социално
обслужване, свързано със социално-битовото
и културното обслужване на служителите
на НСО;
10. осъществява поддръжка в обектите,
предоставени за управление на НСО;
11. организира дейностите в Комплекс
„Сандрово“, в Учебно-възстановителен център
„Искър“ и в стопанство „Кричим“.
Чл. 11. Отдел 08 на Националната служба
за охрана:
1. подпомага дейността на началника на
НСО при управлението на човешките ресурси;
2. изготвя проектите на актове, свързани с
класификатора на длъжностите и длъжностното разписание на службата;
3. планира, организира и осъществява
професионалната подготовка на служителите;
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4. осъществява психологическо осигуряване, като използва и прилага специализирани
психологически методи и техники при условия
и по ред, определени от началника на НСО;
5. организира и координира атестирането
на служителите на НСО;
6. събира, обработва и съхранява информация за служителите на НСО при условия
и по ред, определени от началника на НСО;
7. разглеж да молби и предложения на
служители и бивши служители по въпроси,
свързани със служебните или трудовите им
правоотношения, и изготвя становища или
предложения за решаването им;
8. издава удостоверителни документи.
Чл. 12. Звено „Дежурен център“:
1. под държа непрекъснато оперативно
дежурство – 24 часа в денонощието, 7 дни в
седмицата;
2. подпомага началника на НСО при осъществяването на функциите му по управление
на НСО;
3. подпомага взаимодействието меж д у
структурните звена в НСО при осъществяването на функциите им, включително при
терористичен акт, бедствие, технически повреди, аварии и други застрашаващи здравето
и живота обстоятелства;
4. при необходимост издава разпореждания
до звената за оперативно дежурство в НСО;
5. осъществява обмен на информация за
оперативната обстановка с екипите за лична
охрана и с дежурните наряди в охраняваните
обекти;
6. взаимодейства със звената за дежурство
в държавните органи;
7. извършва оповестяване при привеждане
на НСО в готовност за работа във военно
време;
8. незабавно уведомява екипите за лична
охрана, дежурните наряди и началника на НСО
при възникване на инциденти и усложняване
на оперативната обстановка.
Чл. 13. (1) Звено „Сигурност на НСО“ е
административно звено по сигурността на информацията и отбранително-мобилизационна
та подготовка в НСО. Звеното се ръководи от
служителя по сигурността на информацията.
(2) Звено „Сигурност на НСО“ осъществява
следните функции:
1. организира, осъществява, координира и
контролира дейността по защитата на класифицираната информация в НСО;
2. планира и организира провеждането на
отбранително-мобилизационната подготовка
на НСО.
(3) За осъществяване на функциите по ал. 2
звено „Сигурност на НСО“:
1. под пома га нача л н и ка на НСО п ри
изпълнение на задачите по прилагане на
изискванията за защита на класифицираната
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информация и по осигуряване на готовността за работа в условия на кризи от военен и
невоенен характер;
2. организира и осъществява пренасяне на
документи и материали, съдържащи класифицирана информация;
3. организира и осъществява процедурите по
обикновено, разширено и специално проучване
за надеждност на служителите и кандидатите
за работа в НСО; води и съхранява делата по
проучване за надеждност;
4. подпомага началника на НСО при разработването и поддържането в готовност за
изпълнение плана за привеждане на НСО
за работа във военно време, плана за мобилизация, осигуряването на изпълнението на
мероприятията при въвеждане в действие на
държавния военновременен план и плана за
дейността при бедствия;
5. подпомага дейността на началника на
НСО за управление на службата във военно
време и при извънредни ситуации;
6. планира, организира и провежда обучение
на ръководния състав и служителите от НСО
по защитата на класифицираната информация
и действията им при положение на война,
военно или друго извънредно положение;
7. планира и поддържа необходимите количества запасни и техника-запас за нуждите
на НСО при провеждане на мобилизация;
8. създава и поддържа запас от индивидуални средства за защита и други имущества
за нуждите на НСО при кризи от военен и
невоенен характер;
9. разработва и предлага за утвърждаване
от началника на НСО военновременен щат
на НСО.
Чл. 14. (1) Звено „Инспекторат“ подпомага
изпълнението на контролните функции на
началника на НСО.
(2) За изпълнение на дейността по ал. 1
звено „Инспекторат“ извършва самостоятелно
или във взаимодействие с други структурни
звена на НСО проверки по разпореждане на
началника на НСО по отношение на:
1. спазването на нормативните актове и
актовете на началника на НСО;
2. планирането, организацията и изпълнението на охраната, както и на специалната
подготовка;
3. си г на л и т е и п ред ложен и я та с рещ у
незаконни или неправилни действи я или
бездействия на служители от НСО и изготвя
отговори по тях;
4. спазването на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
5. установяване прояви на корупция.
(3) Звено „Инспекторат“:
1. прави оценка на корупционния риск и
предлага мерки за ограничаването му;
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2. оказва помощ по организацията и методите на работа на ръководния състав на
структурните звена на НСО;
3. осъществява други функции във връзка
с административния контрол, произтичащи
от нормативни актове или възложени от началника на НСО.
(4) Организацията на дейността на звено
„Инспекторат“, видовете проверки, както и
условията и редът за извършването им се
определят със заповед на началника на НСО.
Чл. 15. Звено „Вътрешен одит“:
1. помага на НСО да постигне целите си
чрез прилагането на систематичен и дисциплиниран подход за оценяване и подобряване
на ефективността на процесите за управление
на риска, контрол и управление;
2. осъществява вътрешния одит на всички
структури, програми, дейности и процеси
в НСО;
3. планира и извършва дейността по вътрешен одит в съответствие с изискванията
на Закона за вътрешния одит в публичния
сектор, стандартите за вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори; статута
на звено „Вътрешен одит“ и утвърдената от
министъра на финансите Методология за
вътрешен одит в публичния сектор;
4. изготвя на базата на оценка на риска
тригодишен стратегически план и годишен
план за дейността си, които се утвърждават
от началника на НСО;
5. изготвя одитен план за всеки одитен
ангажимент, който съдържа обхват, цели,
времетраене и разпределение на ресурсите
за изпълнение на ангажимента;
6. проверява и оценява: съответствието на
дейностите със законодателството, вътрешните
актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване
на активите и информацията; ефективността,
ефикасността и икономичността на дейности
те; изпълнението на задачите, договорите,
поетите ангажименти и постигането на целите;
7. консултира началника на НСО по негово
искане, като дава съвети, мнение, обучение
и други с цел да се подобрят процесите на
управление на риска и контрола;
8. обсъжда с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, докладва
на началника на НСО резултатите от всеки
извършен одитен ангажимент и представя
одитен доклад;
9. дава препоръки в одитните доклади за
подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и
контрол, подпомага изготвянето на план за
действие и извършва проверки за проследяване
изпълнението на препоръките;
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10. изготвя и представя на началника на
НСО годишен доклад за дейността по вътрешен одит в съответствие с чл. 40 от Закона
за вътрешния одит в публичния сектор;
11. ежегодно предлага на началника на НСО
план за повишаване на квалификацията на
вътрешните одитори и осъществява контакти
с други звена за вътрешен и външен одит на
организациите от публичния сектор с цел
обмяна на добри практики;
12. разработва и прилага програма за осигуряване на качеството на одитната дейност.
Чл. 16. Звено „Правно-нормативно осигуряване“:
1. подпомага началника на НСО, като по
негово разпореждане дава становища по правни въпроси, свързани с дейността на НСО;
2. осъществява процесуалното представителство пред съдилищата и другите юрисдикции по дела, по които страна е НСО
или началникът на НСО в качеството му на
административен орган;
3. дава становища по законосъобразността
на проекти на заповеди и други актове на
началника на НСО;
4. участва в изготвянето и/или съгласува
за законосъобразност договорите, по които
НСО е страна;
5. участва в изработването на проекти на
нормативни актове на началника на НСО;
6. участва в изготвянето на проекти на становища на началника на НСО по материали,
изпратени за съгласуване по реда на чл. 32,
ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация
или на друг нормативен акт;
7. подпомага началника на НСО, като дава
становища за законосъобразност на актовете
и действията по управление на имотите – държавна собственост, предоставени на службата.
Чл. 17. Звено „Финансово–счетоводно“:
1. осигурява функциите на началника на
НСО като първостепенен разпоредител с бюджет по изпълнението на бюджета съгласно
Закона за публичните финанси;
2. съставя проекта на годишен бюджет и
средносрочната бюджетна прогноза на НСО
съгласно нормативната уредба, потребностите
и приоритетите в дейността на службата и
указанията на Министерството на финансите;
3. подпомага процеса по управление на
бюджетните средства на службата, като следи
за спазването на финансовата, бюджетната
и платежната дисциплина при прилагане на
принципите за законосъобразност, икономичност, ефективност и ефикасност;
4. разпределя размера на утвърдения годишен бюджет по показатели и пълна бюджетна
класификация; прави своевременни предложения за корекции по бюджета на НСО за
съответната година;
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5. организира и осъществява единната
финансово-счетоводна и отчетна дейност на
службата по пълна бюджетна класификация
и по счетоводни сметки; осигурява пълно,
вярно, точно и своевременно осчетоводяване
на всички стопански операции;
6. разработва счетоводната политика и
други вътрешни актове в областта на финансовото управление и контрол на бюджета в
службата, прилага системата за двоен подпис
по отношение на поемането на задължения
и извършването на разходи;
7. съставя годишния финансов отчет на
НСО, изготвя ежемесечните и тримесечните
отчети за касово изпълнение на бюджета,
баланс и оборотна ведомост;
8. обслужва плащанията на НСО като
първостепенен разпореди тел с бюд жет в
Системата на Единната сметка; извършва
банковите разплащания на структурите на
НСО, включени в Системата на Единната
сметка, като осъществява текущ контрол
върху лимитите за разход; администрира
счетоводната отчетност на структурите на
службата със самостоятелни счетоводства
и обобщава счетоводните регистри на ниво
междинен и годишен финансов отчет;
9. ръководи и контролира дейностите по
начисл яване и изплащане на дъл ж имите
заплати, осигу рителни вноски и данъчни
задължения;
10. организира провеждането на годишна
инвентаризация по обекти и материалноотговорни лица;
11. издава удостоверителни документи.
Чл. 18. Звено „Финансов контрол и материални проверки“:
1. осъществява предварителен контрол за
законосъобразност съгласно чл. 13, ал. 3, т. 5
от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор на всички решения
и действия, свързани с финансовата дейност
в НСО. Редът и начинът за извършване на
предварителен контрол се определят със заповед на началника на НСО;
2. извършва материални проверки на материалноотговорните лица в НСО по отношение
на събирането, съхраняването, разходването
и отчитането на активите съгласно чл. 31 от
Закона за държавната финансова инспекция;
3. документира резултатите от извършените
проверки, като изготвя доклади и актове за
начет по реда на Закона за държавната финансова инспекция.
Чл. 19. Звено „Координация, административно обслужване и информационно осигуряване на управленската дейност“:
1. координира изпълнението на задачи,
свързани с обобщени становища и писмени
отговори на началника на НСО до държавни
органи, физически и юридически лица;
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2. координира и осъществява дейността,
свързана с предоставянето на дост ъп до
обществена информация, създавана и съхранявана в службата, по ред, определен от
началника на НСО;
3. изготвя проекти на годишен доклад за
дейността на службата и на план за управленската дейност;
4. изготвя обзорни и периодични справочни документи по информация от открити
източници по повод изпълнение на дейността
на НСО;
5. осъществява справочна дейност в информационни фондове на други държавни органи
и изготвя справки и становища за нуждите
на основните структурни звена;
6. организира и отговаря за поддържането
и информационното обновяване на интернет
страницата на службата по ред, определен от
началника на НСО;
7. осъществява технологична поддръжка и
осигурява достъп на служителите до ресурсите
на деловодната и до други информационни
системи, внедрени в НСО, администрира
достъпа до интернет;
8. организира и непосредствено ръководи
дейността на деловодството за некласифицирана информация и осъществява справочна
дейност по документооборота;
9. организира и осъществява дейност по
съхранение на учрежденския архив на НСО.
Чл. 20. Звено „Международно сътрудничество, протокол и връзки с обществеността“:
1. подпомага началника на НСО в дейността
му по международното сътрудничество;
2. осъществява координация с основните
структурни звена на НСО по въпросите на
международното сътрудничество и организира
задграничните командировки на служителите
на НСО;
3. предоставя необходимата информация
на Министерството на външните работи във
връзка с пътувания в чужбина на охранявани
от НСО лица по ред, определен от началника
на НСО;
4. организира превода на актове, официална
кореспонденция и документи, необходими за
дейността на началника на НСО;
5. организира и ръководи протоколната
дейност;
6. организира връзките с обществеността
и със средствата за масово осведомяване.
Чл. 21. Началникът на НСО може да възлага
допълнителни функции и задачи на основните
структурни звена на НСО.
Г л а в а

т р е т а

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА
ПО ЧЛ. 23 ЗНСО
Чл. 22. (1) Комисията по чл. 23 ЗНСО,
наричана по-нататък „комисията“, се състои
от председател – началника на Националната
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служба за охрана, и членове: председателя на
Държавна агенция „Национална сигурност“
и главния секретар на Министерството на
вътрешните работи.
(2) При необходимост след решение на комисията в работата є участват като членове
ръководителите на Служба „Военна информация“ и на Държавна агенция „Разузнаване“.
Чл. 23. (1) Заседания на комисията се
свикват при:
1. възникването на усложнена среда за
сигурност или конкретна застрашеност на
лицата по чл. 20, ал. 3, 4 и 6 ЗНСО;
2. усложнена среда за сигурност по отношение на лицата по чл. 21, ал. 1 и 2 ЗНСО;
3. конкретна застрашеност в мирно време
на лице по чл. 22, ал. 1 ЗНСО;
4. повишена степен на застрашеност на
охраняем обект.
(2) Заседанията се свикат от председателя
по негова инициатива или по искане на член
на комисията.
(3) Заседанията на комисията са закрити и
се провеждат в служебни помещения на НСО,
освен ако поради изключителни обстоятелства
комисията реши да заседава на друго място
при спазване на изискванията на Закона за
защита на класифицираната информация.
(4) Комисията може да кани на заседанията да присъстват необходимите є експерти.
(5) Националната служба за охрана осигурява техническото и административното
обслужване на заседанията на комисията при
спазване на изискванията на Закона за защита
на класифицираната информация.
Чл. 24. Председателят на комисията:
1. съгласува с членовете є дневния ред и
времето за провеждане на заседанието;
2. уведомява членовете на комисията за
времето на провеждане и за дневния ред на
заседанието;
3. на заседанията представя пред членовете
на комисията проект на оценка на промените
и тенденциите в средата за сигурност, както
и на сигналите за посегателство срещу охранявано лице или обект;
4. на заседанията предлага на членовете
на комисията проект на оценка на степента
на застрашеност, съответно на вида и обхвата
на необходимата охрана.
Чл. 25. Членовете на комисията:
1. съгласно своята компетентност изготвят
информация по точките от дневния ред и я
изпращат преди заседанието на председателя
на комисията;
2. по изключение по време на заседанието
уведомяват устно за получена информация,
след което са длъж ни в срок най-к ъсно
следващия работен ден да я предоставят на
председателя в писмена форма;
3. предлагат мерки за сигурност по отношение на застрашените лица и/или обекти в
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рамките на компетентността на ведомствата,
които ръководят, или дейностите, които организират и контролират.
Чл. 26. (1) За провеждане на заседанията
на комисията е необходимо присъствие на
всички членове на комисията или на оправомощени техни заместници.
(2) Длъжностните лица, които заместват
титуляря – член на комисията, удостоверяват
това си качество с копие от акта за заместване.
Чл. 27. (1) Решенията на комисията се
вземат с обикновено мнозинство.
(2) Комисията взема решения чрез явно
гласуване, като председателят и членовете не
могат да се въздържат от гласуване.
(3) Член на комисията, който не е съгласен с мнението на мнозинството, подписва
решението, като мотивира отделно своето
особено мнение.
(4) За всяко охранявано лице/обект се взема
отделно решение.
Чл. 28. (1) Решението на комисията се
приема в писмена форма и съдържа:
1. наименование „решение“;
2. правно основание за вземане на решението по ЗНСО;
3. фактическо основание за вземане на
решението;
4. определяне на степента на застрашеност;
5. име, презиме, фамилия и единния граждански номер на застрашеното лице; наименование/местонахождение на застрашения обект;
6. определяне на вид/видове охрана по
ЗНСО;
7. обхват на охраната: времеви обхват – денонощна или за определени часове; териториален обхват – за конкретно населено място,
област/области, територията на страната и/
или чужбина, и при необходимост – границите
на охраняемата зона по чл. 26 ЗНСО;
8. срок на охраната;
9. дата на приемане и подписите на състава
на комисията.
(2) Решенията на комисията се изготвят
в един екземпляр и се маркират с гриф за
сигурност на информацията съгласно Закона
за защита на класифицираната информация и
Правилника за прилагане на Закона за защита
на класифицираната информация.
(3) Решенията се регистрират в регистратура за класифицирана информация на организационна единица Национална служба за
охрана и се съхраняват в НСО.
(4) Решенията на комисията не подлежат
на обжалване.
Чл. 29. Началникът на НСО издава заповед
за изпълнение на решението на комисията.
Чл. 30. (1) В изпълнение на чл. 16, ал. 2
ЗНСО застрашеното лице се уведомява за заплахата за неговата безопасност и за взетото
решение на комисията за предоставяне на
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охрана. Лицето се уведомява и за значението
на неразгласяването на информация, свързана
с охраната.
(2) Уведомяването за решенията на комисията се извършва с писмено съобщение на началника на НСО, изготвено в един екземпляр.
(3) Адресатът се запознава с писменото
съобщение от служители на НСО.
(4) Лицето удостоверява запознаването си
със съобщението с подпис. Подписаното от
лицето съобщение се прилага в преписката
на решението на комисията.
Чл. 31. Комисията взема решение за прекратяване на охраната, когато:
1. отпаднат основанията за нейното осъществяване;
2. застрашеното/охраняваното лице откаже
охрана.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА
КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕТО НА ОФИЦЕРИ И СЕРЖАНТИ В НАЦИОНАЛНАТА
СЛУЖБА ЗА ОХРАНА
Чл. 32. Началниците на основни структурни звена на НСО изготвят мотивирани
предложения до началника на НСО относно
необходимостта от назначаване на служители,
като предлагат длъжностите, за които да бъде
обявен конкурс.
Чл. 33. Началникът на НСО издава заповед
за обявяване на конкурс, в която се определят:
1. свободната длъжност или свободните
длъжности;
2. условията за участие в конкурса и изискванията към кандидатите;
3. необходимите документи за участие в
конкурса, срокът и мястото за тяхното подаване;
4. конкурсните етапи и срокът за провеждане на конкурса;
5. съставът на конкурсната комисия и на
подпомагащите конкурсната комисия експертни групи.
Чл. 34. (1) Когато свободната длъжност
изисква провеждането на изпит за установяване на физическа подготовка, в заповедта за
обявяване на конкурса се посочват нормативите за изпита.
(2) Когато в длъжностната характеристика
за свободната длъжност са определени специфични изисквания, те се посочват в заповедта
за обявяване на конкурс.
(3) При необходимост от установяване на
нивото на специфични знания или умения
за изпълнение на длъжността със заповедта
за конкурса се определя провеждането на
изпит с допуснатите до участие кандидати. В
заповедта се определят тематиката, начинът
на провеждането на изпита и оценяването на
кандидатите.
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Чл. 35. Заповедта за обявяването на конкурса се публикува най-малко на сайта на НСО,
а копие от нея се поставя на общодостъпно
място в контролно-пропускателния пункт на
службата.
Чл. 36. (1) Съставът на конкурсната комисия се състои от нечетен брой членове и
включва председател, заместник-председател,
членове и резервни членове.
(2) В състава на конкурсната комисия задължително се включва началникът на структурното звено, което подпомага началника на
НСО при управлението на човешките ресурси.
(3) При отсъствие на редовен член на
конкурсната комисия същият се замества от
резервен член. При отсъствие на председателя
заседанието се ръководи от заместник-председателя, като участва и резервен член.
(4) Конкурсната комисия взема решения с
обикновено мнозинство.
(5) Конкурсната комисия се подпомага от
технически секретар, а при необходимост и
от експертни групи.
(6) За заседанията на конкурсната комисия
се води протокол. Протоколът се изготвя от
техническия секретар и се подписва от присъствалите на заседанието членове.
Чл. 37. Конкурсната комисия:
1. допуска до участие в конкурса кандидатите, които са подали в срок необходимите
документи и отговарят на условията и изискванията за участие в конкурса;
2. обявява на достъпно място списъците на
допуснатите и недопуснатите кандидати, като
посочва основанията за недопускането им;
3. обявява резултатите, извършва класиране и допуска до следващия етап на конкурса
класираните кандидати;
4. прекратява участието в конкурса на
кандидатите в случаите по чл. 49, ал. 1;
5. класира кандидатите, които успешно
са преминали конкурса, и обявява крайното
класиране.
Чл. 38. Ръководителите на експертни групи организират и ръководят провеждането
на съответния конкурсен етап и уведомяват
писмено конкурсната комисия за резултатите. Във връзка с проведения конкурсен етап
конкурсната комисия може да изисква от
експертните групи допълнителна информация
от тяхната компетентност.
Чл. 39. (1) За участие в конкурса кандидатите подават заявление по образец, като към
него прилагат изискващите се документи.
(2) В заявлението за участие в конкурс
кандидатът посочва конкретната длъжност
или длъжности, за която/които кандидатства.
(3) Разходите по участие в конкурса са за
сметка на кандидатите.
Чл. 40. Заявление за участие в конкурс,
подадено след определения срок, или при липса
на някой от описаните в заявлението доку-
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менти не се приема и се връща на заявителя.
За връщането на заявление се съставя протокол, подписан от служител от структурното
звено, което подпомага началника на НСО
при управлението на човешките ресурси, и от
кандидата. При отказ на кандидата да подпише
протокола или ако документите са изпратени
по пощата, протоколът се подписва от двама
служители на НСО и екземпляр от него се
изпраща на кандидата с препоръчано писмо.
Чл. 41. Структурното звено, което подпомага началника на НСО при управлението
на човешките ресурси:
1. предоставя на кандидатите документите
по образец;
2. приема заявленията за участие и проверява редовността на сбора от документи;
3. връща заявленията, подадени след определения срок, или заявленията, към които
не са приложени изискващите се документи;
в последния случай се съставя протоколът
по чл. 40;
4. издава писмо-направление за изпращане на кандидата за установяване на годност
за съответното направление на дейност от
военномедицинските органи на Военномедицинската академия – София;
5. съхранява документите за всеки кандидат
в делото на кандидата.
Чл. 42. (1) Кандидатът се явява пред военномедицинските органи на Военномедицинската
академия – София, за установяване на годност
за съответното направление на дейност.
(2) Кандидатът е длъжен да представи в
НСО издаден от военномедицинските органи
на Военномедицинската академия – София,
документ за годност за съответното направление на дейност в срока, определен със
заповедта за обявяване на конкурса.
Чл. 43. След изтичането на срока по чл. 42,
ал. 2 структурното звено, което подпомага
началника на НСО при управлението на човешките ресурси, предоставя на конкурсната
комисия делата по чл. 41, т. 5 заедно с проект
на решение.
Чл. 44. Конкурсната комисия допуска до
участие в конкурса кандидатите, които са
подали в срок изискващите се документи и
отговарят на условията за участие. Списъците
на допуснатите и недопуснатите кандидати се
обявяват по общодостъпен начин.
Чл. 45. Кандидатите за офицери или сержанти могат да обжалват пред началника на
НСО недопускането си до участие в конкурса
в 7-дневен срок от датата на обявяване на
списъците по чл. 44. Жалбата не спира конкурсната процедура.
Чл. 46. Структурното звено, което подпомага началника на НСО при управлението
на човешките ресурси, изготвя становище по
жалбата на кандидата, придружено с проект
на решение.
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Чл. 47. Началникът на НСО се произнася с решение по жалбата в 14-дневен срок.
Решението по жалбата е окончателно и не
подлежи на съдебен контрол.
Чл. 48. (1) Конкурсът за назначаване на
офицери или сержанти от НСО се провежда
на следните етапи:
1. първи етап: „Изпит за установяване на
физическа подготовка или изпит за установяване на нивото на специфични знания и/
или умения за изпълнение на длъжността“;
2. втори етап: „Психологично изследване“;
3. трети етап: „Заключително интервю“.
(2) Етапите на конкурса по ал. 1, т. 1 и 2
имат елиминаторен характер и се провеждат
съгласно специализирани методики, утвърдени
със заповед на началника на НСО.
(3) Комиси ята обявява резултатите от
първия етап и допуска до участие в следващия конкурсен етап кандидатите, преминали
елиминаторния праг.
(4) Вторият етап приключва с обявяване на
резултатите по него и на кандидатите, допуснати до третия етап „Заключително интервю“.
Чл. 49. (1) Кандидатите се отстраняват и
участието им в конкурсната процедура се прекратява от конкурсната комисия, в случай че:
1. не са се явили на определените дата, час
и място за провеждане на съответния етап
от конкурса;
2. са нарушили реда за провеждането на
етап от конкурса;
3. се установи преписване, опит за преписване или неспазване на указанията за
провеждането на етап от конкурса;
4. има деклариран писмен отказ на кандидата от участие в конкурса.
(2) За установяване на обстоятелствата по
ал. 1, т. 1 – 3 съответната експертна група
изготвя констативен протокол, който се предоставя на конкурсната комисия.
(3) Конкурсната комисия се запознава с
констативния протокол по ал. 2 и изготвя
решение, с което прекратява участието в
конкурса на кандидатите, за които са налице
обстоятелства по ал. 1.
(4) Решението по ал. 3 съдържа и мотиви
за прекратяване на участието в конкурса на
съответните кандидати.
(5) Решението по ал. 4 се обявява на интернет страницата на НСО, като се посочват
основанията за прекратяване на участието в
конкурса на кандидатите.
(6) Кандидатите могат да обжалват пред
началника на НСО решението за прекратяване на участието им в конкурса в 3-дневен
срок от датата на обявяването му. Жалбата
не спира конкурсната процедура.
(7) Конкурсната комисия изготвя становище
по жалбата на кандидата.
(8) Решението на началника на НСО по
жалбата е окончателно и не подлежи на съдебен контрол.
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Чл. 50. (1) На първия етап от конкурса
кандидатът се явява по график пред съответната експертна група.
(2) Експертната група по ал. 1 оценява и
вписва резултатите в протокол.
(3) Ръководителят на експертната група по
ал. 1 представя резултатите пред конкурсната
комисия.
(4) Конкурсната комисия обявява резултатите от първия етап и допуска до участие
в следващия конкурсен етап кандидатите,
преминали елиминаторния праг.
Чл. 51. (1) Вторият етап „Психологично
изследване“ се провежда на две части:
1. първа част: тестово изследване;
2. втора част: психо-диагностично интервю.
(2) Резултатите от психологичното изследване са: „пригоден“ или „непригоден“ за
съответната длъжност.
(3) Ръководителят на експертната група
п редставя резул тат и т е п ред конк у рсната
комисия.
(4) Конкурсната комисия обявява резултатите от етапа „Психологично изследване“ и
допуска до участие в следващия конкурсен етап
кандидатите, преминали елиминаторния праг.
Чл. 52. (1) На третия етап „Заключително
интервю“ кандидатът се явява пред конкурсната комисия за оценка на професионалната
му мотивация, професионално значимите му
личностни качества, познанията и способностите му.
(2) Заключителното интервю се провежда
от конкурсната комисия, която оценява кандидатите след запознаване с резултатите от
етапите в конкурсната процедура.
(3) Оценката от заключителното интервю за
всеки кандидат се формира по ред, определен
в специализирана методика, утвърдена със
заповед на началника на НСО, и се отразява
в протокол.
Чл. 53. (1) Конкурсната комисия извършва
и обявява крайно класиране според резултатите на кандидатите.
(2) Конкурсната процедура приключва с
обявяване на крайното класиране.
(3) При крайното класиране конкурсната
комисията формира резерв от кандидати,
който включва класираните по резултат след
последното място. Резервът от кандидати може
да се използва от началника на НСО само за
целите на конкретния конкурс при незаемане
на длъжност от класиран кандидат.
Чл. 54. (1) Кандидатите могат да обжалват
крайното класиране пред началника на НСО
в 3-дневен срок от датата на обявяването му.
(2) Конкурсната комисия изготвя становище
по жалбата до началника на НСО.
(3) Решението на началника на НСО по
жалбата е окончателно и не подлежи на съдебен контрол.
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(4) Решението по ал. 3 се изпраща на конкурсната комисия, като в случай че жалбата
е основателна, в решението се дават указания
за предприемане на съответните действия от
конкурсната комисия.
(5) Конкурсната комисия преразглежда
класирането съобразно указанията по ал. 4,
за което изготвя протокол и обявява окончателното класиране.
Чл. 55. След приключване на конкурсната
процедура началникът на НСО издава акт за
назначаване на класираните кандидати след
получаване на разрешение за достъп до класифицирана информация, ако за обявената
свободна длъжност има такова изискване.
Г л а в а

п е т а

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ
Раздел I
Професионална подготовка
Чл. 56. (1) Професионалната подготовка
на служителите от НСО се провежда под
формата на професионално обучение.
(2) Професионалното обучение при постъпване на длъжности, за които се изисква
първоначална професионална подготовка,
включително начално военно обучение, се
провежда в Учебния център на НСО или в
други учебни заведения.
(3) Организацията и дейността на Учебния
център по ал. 2 се определя със заповед на
началника на НСО.
(4) Началникът на НСО утвърждава списък
на длъжностите, за които първоначалната
професионална подготовка е задължителна.
(5) Професионалното обучение на служители от НСО може да се извършва и във
висши училища и в други учебни заведения на
територията на страната или в други държави.
Чл. 57. (1) Служителите на НСО придобиват, повишават и актуализират професионалните си знания и умения със или без
откъсване от работа във:
1. Учебния център на НСО;
2. други национални или чуждестранни
обучаващи институции.
(2) Изпращането на служителите от НСО
за придобиване, повишаване и актуализиране
на професионалните им знания и умения се
извършва със заповед на началника на НСО
по предложение на съответния началник на
основно структурно звено.
(3) Със заповедта по ал. 2 се определя дали
обучението е със или без откъсване от работа.
(4) За времето на обучение с откъсване от
работа се счита, че служителят изпълнява
служебните си задължения.
Чл. 58. Професионалната подготовка на
служителите в НСО се планира, организира,
контролира и ръководи от отдел 08.
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Раздел II
Лични предпазни и защитни средства
Чл. 59. (1) Националната служба за охрана
осигурява на офицерите и сержантите необходимите лични предпазни и защитни средства.
(2) Лично предпазно/защитно средство е
всяко приспособление, екипировка, принадлежност или специално работно облекло,
предназначено да се носи или използва от
служителя, за да го предпазва от една или
повече възможни опасности, заплашващи
неговото здраве и безопасност при работа.
(3) Длъжностите, при които се използват
лични предпазни и защитни средства, се определят в зависимост от тяхната специфика,
възможните опасности и извършената оценка
на риска.
(4) Длъжностите, при които се използват
лични предпазни и защитни средства, се определят със заповед на началника на НСО. В
акта на началника на НСО се определят и:
1. видът, наименованието и точната идентификация на личните предпазни и защитни
средства;
2. опасностите, за които се прилагат средствата;
3. срокът на износване на средствата.
(5) Личните предпазни и защитни средства
се предоставят на служителите в деня на
постъпването им на работа. При получаване
на личните предпазни средства служителите
се обучават за използването им и за проверка
на изправността им.
(6) Носенето или ползването на личните
предпазни и защитни средства е задължително
и се контролира от преките ръководители.
(7) При откриване на неизправности на
личните предпазни и защитни средства служителят е длъжен незабавно да уведоми прекия
си ръководител.
Раздел III
Време на разположение
Чл. 60. (1) Офицерите и сержантите от НСО
са длъжни по всяко време на денонощието
да бъдат на разположение за изпълнение на
служебните си задължения.
(2) Време на разположение е времето,
през което служителят е на разположение
на ръководителя си извън работното място
и установеното работно време, с готовност
при необходимост да изпълнява служебните
си задължения.
(3) Офицерите и сержантите, които са във
време на разположение, са длъжни да се явят
на указаното от ръководителя им място и да
изпълняват служебните си задължения.
(4) Офицерите или сержантите се освобождават от задължението да бъдат на разположение за изпълнение на служебните си
задължения в следните случаи:
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1. когато поискат и получат за определен
период от време разрешение за освобождаването от пряк ръководител;
2. когато ползват разрешен отпуск;
3. бременните жени, както и жените в
напреднал етап на лечение инвитро;
4. майки с деца до 6-годишна възраст, както
и майки, които се грижат за деца с увреждания независимо от възрастта им, освен с
тяхно писмено съгласие;
5. по предписание на здравните органи.
(5) За офицерите и сержантите, които
работят на смени, времето на разположение
започва 12 часа след приключване на смяната.
(6) При изпълнение на службата на смени
времето на разположение може да се организира в седмични или месечни графици,
които се утвърждават от началниците на
съответните основни структурни звена при
спазване на изискванията за непрекъсната
междуседмична почивка.
(7) За осигуряване на смяната на внезапно
заболели, снети или сменени по различни причини офицери или сержанти началниците на
съответните основни структурни звена могат
ежедневно да определят в резерв служители,
които да бъдат на разположение.
(8) При обявяване на режим „положение
на война“, „военно положение“, „извънредно
положение“, при бедствено положение или при
усложнена среда за сигурност началникът на
НСО може със заповед да определи реда за
изпълнение на задължението за разположение.
Раздел IV
Награждаване на служителите
Чл. 61. Служителите на НСО могат да
бъдат награждавани от началника на НСО с
награди и отличия за постигнати високи резултати и за конкретен съществен принос при
изпълнение на служебните им задължения.
Чл. 62. Наградите и отличията в НСО са:
1. грамота;
2. парична награда;
3. предметна награда;
4. хладно оръжие;
5. огнестрелно оръжие;
6. почетен знак.
Чл. 63. (1) Наградите са индивидуални и
колективни.
(2) Видът на наградата се определя съобразно конкретния личен или колективен
принос за изпълнението на служебните задачи
и от значимостта на постигнатите крайни
резултати.
(3) Служител не може да бъде награждаван
във времето на изтърпяване на дисциплинарно
наказание.
(4) Началникът на НСО награждава служителите по своя инициатива или по предложение от началниците на структурни звена,
подадено по йерархичен ред.
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Чл. 64. С грамота се награждават служители или екипи, които имат съществен
принос за изпълнението на конкретна професионална задача.
Чл. 65. (1) С парична или с предметна
награда се награждават служители или екипи за професионално изпълнение на важни
служебни задачи, както и за трайни професионални резултати.
(2) Стойността на паричната или на предметната награда не може да надвишава размера
на основното месечно възнаграждение на награждавания служител и не се облага с данък.
Чл. 66. (1) С хладно оръжие могат да бъдат
награждавани служители за високи постижения в службата.
(2) За заслуга към националната сигурност
служителите могат да бъдат награждавани с
огнестрелно оръжие.
Чл. 67. (1) С отличието „Почетен знак“ се
награждават служители за цялостен съществен
принос към дейността на НСО.
(2) Отличието по ал. 1 се връчва в тържествена обстановка.
(3) Началникът на НСО може едновременно
да награди с отличие и с предметна награда.
Чл. 68. С отличията и с наградите по чл. 62,
т. 1, 3 – 6 могат да бъдат награждавани и лица,
които не са служители на НСО, за съществен
принос и заслуги към дейността на службата.
Чл. 69. Описанието на видовете награди и
отличия и редът за награждаване и връчване
на наградите и отличията се определят със
заповед на началника на НСО.
Раздел V
Атестиране на офицерите и сержантите
Чл. 70. (1) Атестирането на офицерите и
сержантите се извършва ежегодно по система
от предварително установени критерии.
(2) При атестирането на офицерите и
сержантите се оценява постигането на определените цели, степента на изпълнение на
служебните задължения и професионалните
компетентности.
(3) Чрез атестирането се определя възможността за повишаване в звание и длъжност
на офицерите и сержантите.
Чл. 71. Основните цели на процеса на
атестирането са:
1. оценка на изпълнението на функционалните задължения от офицерите и сержантите
чрез отчитане на постигнатите резултати;
2. установяване равнището на професионалната квалификация и компетентността на офицерите и сержантите и тяхното съответствие
с изискванията, определени в длъжностната
характеристика;
3. определяне на необходимостта от кариерно развитие на всеки офицер и сержант и
повишаване на професионалната му квалификация;
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4. създаване на условия за реализиране
на справедливи и прозрачни процедури за
кариерно развитие;
5. подобряване дейността на офицерите и
сержантите за изграждане на необходимите
способности на структурите в НСО;
6. подобряване на комуникацията между
офицерите и сержантите и техните началници,
както и оптимизиране на работата им в екип.
Чл. 72. (1) При атестирането на офицерите
и сержантите се отчитат:
1. изискванията към изпълнение на функционалните задължения, определени в длъжностната характеристика на заеманата длъжност;
2. професионалните компетентности като
съвкупност от знания, умения и нагласи,
необходими за качествено изпълнение на
функционалните задължения.
(2) За атестацията на офицер или сержант
се изготвя атестационен формуляр по образец,
утвърден със заповед на началника на НСО.
Чл. 73. Не се атестират:
1. началникът и заместник-началниците
на НСО;
2. офицери и сержанти, чиито служебни
правоотношения в НСО се прекратяват на
основание чл. 116, ал. 1, т. 3 ЗНСО – поради
навършване на пределна възраст за служба;
3. офицери и сержанти, временно отстранени от длъжност;
4. новоназначените офицери и сержанти – в
срок до една година от приемането на служба
в НСО;
5. офицери и сержанти, които са дългосрочно командировани извън територията на
страната в задгранично представителство на
Република България;
6. офицери и сержанти, които реално са
служили по-малко от 6 месеца в периода на
атестиране.
Чл. 74. Критериите за атестиране са:
1. изпълнение на функционалните задължения – степен на реализация на целите и на
задълженията, определени в нормативните
актове, длъжностната характеристика на заеманата длъжност, актовете и разпорежданията
на преките началници на служителя;
2. професионална компетентност – познаване на спецификата на работата и аналитична
компетентност, които позволяват предвиждане на резултатите и ефективно справяне със
задачите; умения за изготвяне на служебни
документи;
3. степен на натовареност – сложност и
обем на възложените задачи;
4. инициативност – склонност към поемане на допълнителна работа, решителност и
настойчивост при преодоляване на трудности;
5. умение за сътрудничество – умение за
работа в екип, способност с поведението и работата си да създава мотивация у колегите си;
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6. стремеж към професионално усъвършенстване – повишаване на професионалната
квалификация и прилагане на новостите в
професията;
7. способност за работа в услови я на
стрес – способност за продължителна ефективна работа в условия на стрес или значителни натоварвания;
8. дисциплинираност и професионална
етика – добросъвестност, професионална чест
и достойнство, колегиалност;
9. комуникационни умения – способност за
формулиране на проблеми и задачи, умение
за ясно и точно изразяване, умение писмено
и устно да осъществява комуникация с подчинени, началници и колеги;
10. резултати от учебната дейност – оценката от годишния изпит за съответната длъжност или оценката от изпит по предвиденото
в учебно-тематичния план за съответното
структурно звено;
11. организационни и управленски умения – умение да взема ефективни решения и
да ги привежда в изпълнение в рамките на
своята компетентност; умение да определя
сроковете, методите и средствата за изпълнение на задачите; умение за степенуване
важността на поставените задачи; умение за
разпределяне на задачите между подчинените
в зависимост от техните индивидуални способности; изява като лидер; умение да упражнява
контрол; умение да внушава увереност чрез
личен пример.
Чл. 75. Атестацията се изготвя от непосредствения ръководител в структурата, в
която атестираният офицер или сержант е
прослужил не по-малко от 6 месеца за периода на атестиране.
Чл. 76. (1) В процеса на атестиране участват:
1. атестираният офицер или сержант;
2. атестиращият – непосредственият ръководител на атестирания офицер или сержант;
3. старши атестиращият – началникът на
основното структурно звено на атестирания.
(2) В основните структурни звена, в които
има един служител с ръководни функции,
атестационната оценка се изготвя само от
него и той запознава атестирания с оценката.
(3) При подаване на жалба от атестирания
срещу атестацията в процеса на атестиране
участва и комисията за разглеждане на жалбата.
Чл. 77. (1) На всеки офицер или сержант се
изготвя атестационен формуляр по образец,
утвърден със заповед на началника на НСО.
(2) В зависимост от естеството на заеманата длъжност офицерът или сержантът се
оценява по критериите по чл. 74, т. 1 – 9,
т. 1 – 10 или т. 1 – 11.
(3) Атестационният формуляр се попълва
от атестиращия, като със знак „X“ отбелязва
оценка по скалата от 1 до 4 степента на из-
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пълнение или изявеност на всеки критерий
и посочва мотивите за констатациите си по
съдържанието на критериите.
(4) Оценяването по отделните критерии се
осъществява чрез определяне на степента на
проявлението им, както следва:
оценка 4 – над- Изпълнение самостоятелно и в
хвърля изисква- пълен обем на функционалните
нията
задължения.
Знания и умения – отлични.
Качествата са много добре изразени и се проявяват винаги.
оценка 3 – по- Изпълнение в пълен обем на
крива изисква- функционалните задължения.
нията
Знания и умения – добри.
Качествата са добре изразени и
не се проявяват винаги.
оценка 2 – не- Изпълнение със затруднение и
винаги покрива в непълен обем на функционализискванията ните задължения.
Знания и умения – удовлетворителни.
Качествата са слабо изразени
и се проявяват рядко.
оцен к а 1 – не Не изпълнява функционалните
покрива изис- си задължения.
кванията
Знания – неудовлетворителни,
умения – отсъстват.
Качествата отсъстват или се
проявяват противоположните.

(5) По критерии „резултати от учебната
дейност“ за длъжностите, за които учебната
година приключва с полагане на изпити,
оценката се формира, както следва:
оценка 4

Покрива нормативите от годишния
изпит от учебната дейност с отлична
оценка.

оценка 3

Покрива нормативите от годишния
изпит от учебната дейност с добра
оценка.

оценка 2

Покрива нормативите от годишния
изпит от учебната дейност със средна
оценка.

оценка 1

Не се е явил на изпит или не е покрил
нормативите.

(6) Атестираните, които имат ръководни
задължения, се оценяват и по критерий „организационни и управленски умения“.
Чл. 78. (1) Сборът на оценките по отделните критерии определя общата оценка за
изпълнението на длъжността и атестационната
група на атестирания, както следва:
Група

Брой
9 критекритерии
рия

10 критерия

11 критерия

I група

30 – 36
точки

33– 40
точки

36 – 44
точки

II група

23 – 29
точки

25 – 32
точки

27– 35
точки
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Брой
9 критекритерии
рия

10 критерия

11 критерия

III група

16 – 22
точки

17 – 24
точки

18 – 26
точки

IV група

9 – 15
точки

10 – 16
точки

11 – 17
точки

(2) Една единица от оценките по отделните
критерии се равнява на една точка за определяне на атестационна група на атестирания
в таблицата по ал. 1.
(3) Офицерите и сержантите, на които
атестационната оценка определя:
1. I атестационна група – могат да бъдат
предлагани за повишаване в звание и длъжност;
2. II атестационна група – могат да бъдат
предлагани за повишаване в звание;
3. III атестационна група – не могат да
бъдат предлагани за повишаване в звание и
длъжност;
4. IV атестационна група е най-ниската
обща оценка на изпълнението на длъжността
по смисъла на чл. 116, ал. 1, т. 16 ЗНСО.
(4) Атестационната оценка не обвързва
преките ръководители да предлагат атестирания служител за повишаване в звание или
длъжност.
Чл. 79. (1) Атестиращият запознава атестирания с атестацията срещу подпис. Отказът
на атестирания да се запознае и да подпише
атестационния формуляр се отразява от атестиращия във формуляра и се удостоверява
с имената и подписите на двама свидетели.
(2) В 3-дневен срок от запознаването с
атестацията атестираният може да направи
писмени възра жени я по нея. Писмени те
възражения се подават по йерархичен ред до
старшия атестиращ.
(3) В 3-дневен срок от изтичането на срока
по ал. 2 атестиращият изготвя писмено становище до старшия атестиращ, ако е постъпило
възражение от атестирания, и в същия срок
предоставя на старшия атестиращ атестационния формуляр.
(4) Старшият атестиращ се запознава с
атестационния формуляр, като има право да
изисква допълнителна информация и обосновка.
(5) Старшият атестиращ може мотивирано
да коригира по собствена преценка до двадесет
на сто от общия брой на оценките.
(6) Старшият атестиращ отразява решението си в атестационния формуляр и в
3-дневен срок го предоставя на атестиращия
за запознаване на атестирания.
(7) Атестиращият запознава атестирания
офицер или сержант с атестацията срещу
подпис. При отказ на атестирания да подпи-

БРОЙ 42

ДЪРЖАВЕН

ше атестацията си отказът се удостоверява с
подписите на двама свидетели в атестационния формуляр.
(8) В 7-дневен срок от запознаването атестацията може да се обжалва от офицера или
от сержанта пред началника на НСО. Жалбата
се регистрира в деловодството на НСО.
(9) Началникът на НСО със заповед назначава комисия по жалбата на офицера или
сержанта и определя срок за произнасяне.
(10) Председател и член на комисията по
ал. 9 не могат да бъдат:
1. старшият атестиращ и ръководени от
него служители;
2. офицери или сержанти с наложени наказания по чл. 90, т. 3, 4 и 5 ЗНСО.
(11) Комисията се запознава с атестационния формуляр и обсъжда спорните оценки,
като има право да изисква допълнителна
информация или обосновка.
(12) Комисията отразява решението си в
атестационния формуляр.
(13) С решението си комисията може да потвърди направената атестация или да промени
една или повече от обжалваните оценки с не
повече от единица. Решението на комисията
е окончателно и не подлежи на обжалване.
(14) Председателят на комисията запознава
атестирания с решението срещу подпис. Ако
атестираният откаже да се запознае с решението, отказът се удостоверява с подписите на
двама свидетели в атестационния формуляр.
Чл. 80. (1) Атестиращите ръководители
носят дисциплинарна отговорност за своевременното и обективното оценяване на
подчинените им служители.
(2) Атестационният формуляр се съхранява
в служебното дело на атестирания.
Г л а в а

ш е с т а

СЛУЖЕБНО ДЕЛО
Чл. 81. (1) За всеки служител в НСО се
съставя и води служебно дело.
(2) Служебните дела на служителите от
НСО се структурират в три раздела, съдържащи документи в зависимост от вида на
правоотношението:
1. първи раздел: документи, свързани с
приемането на служителя в НСО:
а) заявление;
б) автобиография;
в) личен формуляр;
г) експертно решение на годността за направлението на дейност (офицер/сержант) или
медицинско свидетелство – за държавните
служители и лицата, работещи по трудово
правоотношение;
д) медицинска справка от психодиспансер;
е) заключение за психологична пригодност;
ж) свидетелство за съдимост;
з) служебна бележка от Националната
следствена служба;
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и) дипломи за завършено образование и
свидетелства за професионални курсове;
к) разрешение за достъп до класифицирана
информация;
л) копия на трудови книжки или други
документи за трудов/служебен стаж;
м) протокол/протоколи или извлечение от
протокол/протоколи, удостоверяващи проведени изпити;
н) протокол/протоколи или извлечение от
протокол/протоколи на комисията по назначаване/конкурсната комисия;
о) други документи, свързани с приемането
на служителя в НСО;
2. втори раздел: документи, свързани с
изпълнението на работата и професионалното
развитие на служителя:
а) заповед за назначаване на длъжност в
НСО;
б) трудов договор;
в) клетвен лист;
г) декларации по чл. 48 ЗНСО;
д) акт за встъпване в длъжност;
е) протокол за проведен начален инструктаж
по безопасност и здраве при работа;
ж) заповед за провеждане на курс за начална военна подготовка;
з) заповеди за преназначаване в длъжност,
повишаване в звание, награждаване, налагане
на наказания;
и) протоколи от проведени изпити;
к) болнични листове;
л) уведомления за пътуване в чужбина;
м) други документи, свързани с изпълнението на работата и професионалното развитие
на служителя;
3. трети раздел:
а) снимка на служителя с размер 2,5 на
3,00 см;
б) длъжностни характеристики;
в) атестации;
г) писмено съгласие от служителя за предоставяне и обработване на данни;
д) опис на служебното дело;
е) картон за ползване на служебното дело
или на документи от него.
Чл. 82. (1) Служебното дело на назначените
служители в НСО се изготвя от структурното
звено, което подпомага началника на НСО
при управлението на човешките ресурси, като
върху служебното дело се изписва уникален
инвентарен номер от регистъра за отчитане
на служебните дела.
(2) Служебното дето се вписва в азбучник
за отчитане на служебните дела.
Чл. 83. (1) Регист ърът за от читане на
служебните дела се води общо за всички
служители от НСО.
(2) За всеки служител от НСО се води само
едно служебно дело.
(3) Служебните дела се съхраняват по реда за
съхранение на документите, съдържащи лични
данни по Закона за защита на личните данни.
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(4) Достъп до служебните дела се предоставя при условията и по реда на Закона за
защита на личните данни.
(5) Преките ръководители имат право да се
запознават със служебното дело, като това се
удостоверява с подпис в картона за ползване
на служебното дело.
Чл. 84. (1) Съставянето и актуализирането
на служебните дела се извършват от определените за това длъжностни лица от структурното
звено, което подпомага началника на НСО
при управлението на човешките ресурси.
(2) Основание за изменения и допълнения
в служебното дело са:
1. промени в образованието и квалификацията;
2. документи, издадени от съда или от
органите на централната и териториалната
администрация относно семейното положение.
(3) Служителите от НСО са длъжни да
представят в структурното звено, което подпомага началника на НСО при управлението на
човешките ресурси, копие от документите по
ал. 2, т. 2 в едномесечен срок от издаването им.
Чл. 85. (1) Служителят има право на достъп
до служебното си дело.
(2) При прекратяване на правоотношението между служителя и НСО служителят има
право да получи заверено копие от служебното си дело с изключение на документите,
представляващи класифицирана информация.
Чл. 86. При прекратяване на правоотношението между служителя и НСО служебното дело се съхранява в структурното звено,
което подпомага началника на НСО при управлението на човешките ресурси, за период
двадесет години.
Г л а в а
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ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПО БЮДЖЕТА НА
НСО НА НАПРАВЕНИ РАЗХОДИ
Чл. 87. (1) В случаите на чл. 22, ал. 3 и
чл. 24, ал. 2 и 3 ЗНСО възстановяването на
финансови средства по бюджета на НСО се
извършва по следните фактически разходи:
1. разходи за използваните автомобили:
а) гориво – по разходни норми за съответния вид и клас автомобили и изминат пробег
по пътен лист, подписан от представителя на
ползвателя; стойността се изчислява по цени
на горивата към момента на ползването;
б) експлоатационни разходи за поддържане
и обслужване на автомобилите, изчислени за
един километър пробег;
2. разходи за ползване на охранителна
техника, които включват:
а) машинодни, изчислени въз основа на
балансовата стойност на охранителния актив
съобразно срока на експлоатация според техническите параметри; за установяване броя
на машинодните се съставя протокол между
представител на НСО и на ползвателя;
б) разходите за използваните автомобили
за превоз на техниката, монтаж и демонтаж
на същата;

ВЕСТНИК

БРОЙ 42

3. разходи за командироване на служителите от НСО.
(2) Разходните норми, експлоатационните
разходи за поддържане и обслужване на автомобилите и машинодните по ал. 1, т. 1 – 2 се
определят със заповед на началника на НСО.
(3) В случаите на чл. 24, ал. 1 ЗНСО Министерството на външните работи възстановява
на НСО извършените разходи за дългосрочно
командироване на нейните служители въз
основа на ск лючено споразумение меж ду
ведомствата.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. (1) Седалището на Националната служба за охрана е в предоставения є за ползване
и управление обект – публична държавна
собственост, с административен адрес София,
бул. Черни връх 43.
(2) Социалните нужди на Националната
служба за охрана се обслужват от предоставените є за ползване и управление обекти – публична държавна собственост:
1. бази в местността Траката и в Комплекс
„Сандрово“;
2. Учебно-възстановителен център на язовир „Искър“.
(3) Националната служба за охрана осигурява за сметка на своя бюджет ползването и
управлението на Стопанство „Кричим“.
(4) Националната служба за охрана осигурява за сметка на своя бюджет охраната на
Стопанство „Евксиноград“, Обект „Шабла“,
Комплекс „Бояна“, Авиоотряд 28 и ВИП – „А“
Правителствена зала на Летище – София.
§ 2. (1) Националната служба за охрана
взаимодейства с болница „Лозенец“ и центровете за спешна медицинска помощ, които
осигуряват лекарски екипи на територията
на столицата и при пътувания в страната на
охраняваните лица.
(2) Осигуряването на взаимодействието с
центровете за спешна медицинска помощ по
ал. 1 се осъществява въз основа на споразумение, сключено между Министерството на
здравеопазването и Националната служба
за охрана.
§ 3. По смисъла на този правилник:
1. „Пряк началник“ или „пряк ръководител“
е началник, на когото служителите са подчинени по йерархичната структура на службата.
2. „Непосредствен началник“ или „непосредствен ръководител“ е първият в йерархичната структура на службата пряк началник
на служителя.
§ 4. Оперативна дейност на Националната
служба за охрана по смисъла на чл. 119 от
Правилника за прилагане на Закона за защита
на класифицираната информация е дейност,
която е елемент от дейността по защитата на
националната сигурност и е пряко насочена
към осигуряване безопасността на определените в ЗНСО лица, обекти и мероприятия.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 5. Правилникът се приема на основание
§ 12 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за Националната служба за
охрана.
4265

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 132
ОТ 27 МАЙ 2016 Г.

за приемане на Устройствен правилник на
Изпълнителна агенция „Военни клубове и
военно-почивно дело“
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
Член единствен. Приема Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Военни
клубове и военно-почивно дело“.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Устройственият правилник
на Изпълнителна агенция „Военни клубове и
военно-почивно дело“, приет с Постановление
№ 54 на Министерския съвет от 2010 г. (обн.,
ДВ, бр. 27 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 92 от
2012 г., бр. 8 и 55 от 2014 г. и бр. 37 от 2015 г.).
§ 2. В Постановление № 54 на Министерския
съвет от 2010 г. за приемане на Устройствен
правилник на Министерството на отбраната и за
определяне на структури на пряко подчинение
на министъра на отбраната (обн., ДВ, бр. 27
от 2010 г.; изм. и доп., бр. 39 и 104 от 2011 г.,
бр. 50 и 92 от 2012 г., бр. 8, 55 и 76 от 2014 г.
и бр. 14, 37 и 94 от 2015 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В приложение № 1 към чл. 7, т. 1 т. 55
се отменя.
2. В приложение № 2 към чл. 7, т. 2 се
създава т. 101:
„101. Гарнизонен военен клуб – Самоков,
ул. Цар Борис III № 12.“
§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на отбраната.
§ 4. Постановлението влиза в сила от
1 юни 2016 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

на Изпълнителна агенция „Военни клубове
и военно-почивно дело“
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се определят дейността, структурата, организацията на работа и
числеността на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ към
министъра на отбраната, наричана по-нататък
„агенцията“.
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Чл. 2. (1) Агенцията е структура на пряко
подчинение на министъра на отбраната по
чл. 78 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България за административно обслужване на военнослужещи и цивилни
служители от Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и на
външни лица във връзка с управлението и
дейността на военните клубове в страната,
управлението, експлоатацията и организиране
на разпореждането с имотите от жилищния
фонд на Министерството на отбраната и на
движимите вещи в тях, осигуряването на отдиха и възстановяването на военнослужещите
и цивилните служители с цел подобряване
качеството на техния професионален, личен
и семеен живот и пълноценното използване
на отпуските и свободното им време.
(2) Дейностите и услугите по ал. 1 са:
1. осъществяване на военно-патриотично
възпитание, социа лна, информационна и
културно-художествена дейност във военните
клубове в страната;
2. осигуряване на отдиха и възстановяването
на военнослужещите и цивилните служители
от Министерството на отбраната, структурите
на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия чрез организиране и
изпълнение на групови и индивидуални почивки във военно-почивните домове и хотелите,
управлявани от агенцията; организиране и
изпълнение на обмена на почиващи по линия
на международното сътрудничество в рамките
на „CLIMS“ или въз основа на международен
договор за безвалутен обмен;
3. осъществяване на туристическа и тур
операторска дейност;
4. управление на военно-почивните домове, хотелите, военните клубове, местата за
настаняване, имотите от жилищния фонд на
Министерството на отбраната и други имоти,
предоставени на агенцията за изпълнение на
функциите є;
5. настаняване под наем на военнослужещи
и цивилни служители в имоти от жилищния
фонд на Министерството на отбраната и организиране на управлението, експлоатацията
и разпореждането с имотите от фонда и на
движимите вещи в тях.
Чл. 3. Агенцията е юридическо лице със
седалище в София, бул. Цар Освободител 7.
Чл. 4. Изпълнителният директор на агенцията е второстепенен разпоредител с бюджет
по бюджета на Министерството на отбраната.
Чл. 5. Издръжката на агенцията се формира
от бюджетни средства.
Чл. 6. Агенцията администрира приходи от:
1. туристически и туроператорски дейности;
2. рехабилитационни услуги;
3. екскурзии в страната и в чужбина;
4. отдаване под наем на недвижими имоти
и имущество;
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5. дарения и помощи;
6. международни проекти и програми;
7. други дейности и услуги, извършвани
от агенцията.
Чл. 7. Бюджетната субсидия се разходва за
покриване на одобрените разходи за издръжка
на агенцията.
Г л а в а

в т о р а

ПРАВОМОЩИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ
ДИРЕКТОР
Чл. 8. (1) Агенцията се ръководи и представлява от изпълнителен директор.
(2) Договорът с изпълнителния директор
се сключва, изменя и прекратява от министъра на отбраната съгласувано с министърпредседателя.
Чл. 9. (1) При осъществяване на правомощията си изпълнителният директор се
подпомага от двама заместник изпълнителни
директори.
(2) Трудовите договори със заместник изпълнителните директори се сключват, изменят
и прекратяват от изпълнителния директор
съгласувано с министъра на отбраната.
(3) Със заповед изпълнителният директор
може да определя функции и да делегира
правомощия на заместник изпълнителните
директори.
(4) Функциите и правомощията на изпълнителния директор в негово отсъствие от
страната, при невъзможност да ги изпълнява
в цялост или частично или когато ползва
законоустановен отпуск, се изпълняват от
определен с негова писмена заповед за всеки
конкретен случай заместник изпълнителен
директор.
Чл. 10. Изпълнителният директор на агенцията:
1. ръководи и представлява агенцията и
отговаря за нейната дейност;
2. представя на министъра на отбраната
ежегоден доклад за дейността на агенцията;
3. представя на министъра на отбраната за
утвърждаване проект на бюджет на агенцията;
4. представя на министъра на отбраната
периодични и годишни отчети за изпълнението
на бюджета на агенцията;
5. представя на министъра на отбраната за
утвърждаване проект на годишна програма
за капиталови разходи на агенцията;
6. организира дейността по своевременното
събиране на приходите и за целесъобразното и
законосъобразното разходване на средствата;
7. предлага на министъра на отбраната
за утвърждаване длъжностно разписание на
агенцията;
8. назначава главния секретар и държавните
служители в агенцията, изменя и прекратява
служебните правоотношения с тях;
9. сключва, изменя и прекратява трудовите
правоотношения със служителите в агенцията;
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10. утвърждава вътрешни правила за организация на работната заплата на служителите;
11. определя ценовата политика на агенцията съгласувано с министъра на отбраната;
12. сключва договори, свързани с осъществяването на дейността на агенцията и нейната
администрация;
13. утвърждава вътрешни правила за деловодната дейност и документооборота в
агенцията;
14. издава индивидуални административни
актове в рамките на своята компетентност;
15. утвърждава длъжностните характеристики на главния секретар и на служителите,
които са му на пряко подчинение;
16. осъществява контакти и сътрудничи с
държавни органи и с неправителствени организации, както и с международни организации
и институции;
17. награж дава с отличия и с награди
служителите от агенцията за образцово изпълнение на служебните им задължения по
реда на действащото законодателство.
Г л а в а

т р е т а

СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ НА АГЕНЦИЯТА
Раздел I
Общи положения
Чл. 11. (1) Агенцията е организирана в
обща и специализирана администрация според
дейностите, които извършва.
(2) Общата численост на служителите в
агенцията е 409 щатни бройки.
(3) Разпределението на числеността на
служителите в административните звена на
агенцията е посочено в приложение № 1.
Чл. 12. Министърът на отбраната възлага
конкретни задачи при изпълнението на функциите и дейностите на агенцията по чл. 2.
Чл. 13. Изпълнителният директор на агенцията в рамките на своята компетентност
дава задължителни указания за осигуряване
изпълнението на актовете и разпорежданията
на министъра на отбраната по отношение на
дейностите, свързани с военните клубове,
военно-почивното дело и жилищния фонд на
Министерството на отбраната.
Чл. 14. Непосредственото ръководство
на дирекциите в агенцията се осъществява
от техните директори, които носят отговорност за точното и срочното изпълнение на
конкретните задачи при осъществяване на
своите функции.
Раздел II
Главен секретар
Чл. 15. (1) Главният секретар осъществява а дминист рат ивното ръководст во на
агенцията в изпълнение на нормативните
актове и разпорежданията на изпълнителния
директор.
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(2) Главният секретар ръководи, координира и контролира административните
звена на агенцията за точното спазване на
нормативните актове и разпорежданията на
изпълнителния директор, като:
1. осъществява административното ръководство в изпълнение на законните разпореждания на изпълнителния директор на
агенцията;
2. отговаря за подготовката и съгласуването на актовете за възникване, изменяне
и прекратяване на служебните и трудовите
правоотношения;
3. ръководи, координира и контролира
администрацията за точното спазване на
нормативните актове;
4. координира оперативното взаимодействие с администрациите на другите органи на
изпълнителната власт и с неправителствени
организации;
5. осигурява, организира и контролира
дейността по предоставянето на информация
на граждани, юридически лица и органите на
държавната власт;
6. отчита дейността си пред изпълнителния
директор на агенцията;
7. контролира спазването на етичните правила и разглеждането на постъпили сигнали
за конфликт на интереси и други нарушения
на служебните задължения, като осъществява
контрол по спазването на Кодекса за поведение
на служителите в държавната администрация;
8. изготвя ежегоден доклад за състоянието
на администрацията и го представя на изпълнителния директор на агенцията;
9. организира и контролира административната дейност по приемане и обработване
на постъпили сигнали, жалби и предложения
от юридически и физически лица;
10. ръководи, координира и контролира
документооборота;
11. предлага необходимите средства за административното осигуряване на дейността при
изготвяне проекта на бюджет на агенцията;
12. организира и контролира пропускателния и охранителния режим в агенцията;
13. организира и контролира използването
на служебните моторни превозни средства
на агенцията;
14. организира и провежда дейностите и
задачите по отбранително-мобилизационната
подготовка;
15. изпълнява и други функции и задачи,
възложени му от изпълнителния директор
на агенцията.
Раздел III
Звено „Сигурност на информацията“
Чл. 16. (1) Звено „Сигурност на информацията“ е на пряко подчинение на изпълнителния директор и отговаря за изпълнението
на всички изисквания на Закона за защита на
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класифицираната информация, нормативните
актове по прилагането му и международните
договори в тази област.
(2) Звеното по ал. 1 докладва директно на
изпълнителния директор.
(3) Звеното по ал. 1:
1. организира и отговаря за спазването на
изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и другите нормативни
актове, свързани с прилагането му;
2. разработва правила относно видовете
защита на класифицираната информация и
отговаря за тяхното спазване;
3. разработва план за охрана на класифицираната информация и отговаря за неговото
изпълнение;
4. извърш ва период и ч н и п роверк и на
отчетността и движението на материалите
и документите, съдържащи класифицирана
информация;
5. организира и осъществява процедурата по
обикновеното проучване по чл. 47 от Закона
за защита на класифицираната информация
и води регистър на проучените лица;
6. отговаря за правилното определяне на
нивото на класификация на информацията
в агенцията;
7. разработва и поддържа план за защита
на класифицираната информация при положение на война, военно или друго извънредно
положение;
8. организира и провежда обучението на
служителите в агенцията в областта на защитата на класифицираната информация;
9. изпълнява и други задачи, произтичащи
от нормативните актове, регламентиращи защитата на класифицираната информация или
възложени му от изпълнителния директор.
Раздел IV
Звено „Вътрешен одит“
Чл. 17. (1) Звено „Вътрешен одит“ е на
пряко подчинение на изпълнителния директор
и осъществява вътрешен одит по Закона за
вътрешния одит в публичния сектор.
(2) Звеното по ал. 1 осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури,
програми, дейности и процеси в агенцията в
съответствие с чл. 13 от Закона за вътрешния
одит в публичния сектор.
(3) Звеното по ал. 1 докладва директно на
изпълнителния директор.
(4) Звеното по ал. 1:
1. планира, извършва и док ладва дейността по вътрешен одит в съответствие с
изискванията на Закона за вътрешния одит в
публичния сектор, стандартите за вътрешен
одит в публичния сектор, Етичния кодекс
на вътрешните одитори, статута на вътрешния одит и утвърдената от министъра на
финансите методология за вътрешен одит в
публичния сектор;
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2. изготвя на базата на оценка на риска
тригодишен стратегически план и годишен
план за дейността си, които се утвърждават
от изпълнителния директор; годишният план
се координира с годишния план на дирекция
„Вътрешен одит“ на Министерството на отбраната;
3. изготвя одитен план за всеки одитен
ангажимент, който съдържа обхват, цели,
времетраене и разпределение на ресурсите за
изпълнение на ангажимента, одитния подход
и техники, вида и обема на проверките;
4. дава на изпълнителния директор независима и обективна оценка за състоянието
на одитираните системи за финансово управ
ление и контрол;
5. оценява процесите за идентифициране,
оценяване и управление на риска, въведени
от изпълнителния директор;
6. проверява и оценява:
а) съответствието на дейностите със законодателството и с вътрешните актове и
договори; надеждността и всеобхватността
на финансовата и оперативната информация;
б) създадената организация по опазване
на активите и информацията;
в) ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите;
г) изпълнението на задачите, договорите,
поетите ангажименти и постигането на целите;
7. консултира изпълнителния директор,
като дава съвети, мнение, извършва обучение
и други във връзка с подобряване процесите
по идентифицирането, оценяването и управ
лението на риска и контрола;
8. докладва и обсъжда с изпълнителния
директор резултатите от всеки извършен одитен ангажимент и представя одитен доклад;
9. дава препоръки в одитните доклади за
подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и
контрол;
10. изготвя и представя на изпълнителния
директор годишен доклад за дейността по вът
решен одит, който изпраща на министъра на
отбраната, в съответствие с чл. 40 от Закона
за вътрешния одит в публичния сектор;
11. предлага на изпълнителния директор
план за повишаване квалификацията на вът
решните одитори и осъществява контакти с
другите звена за вътрешен одит от организациите в публичния сектор с цел обмяна на
добри практики.
Раздел V
Финансов контрольор
Чл. 18. (1) Финансовият контрольор е на
пряко подчинение на изпълнителния директор.
(2) Предварителният контрол за законосъобразност в агенцията се осъществява в
съответствие с изискванията на Закона за
финансовото управление и контрол в публичния сектор и указанията на министъра
на финансите по ред, определен с вътрешни
правила.
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(3) При осъществяването на предварителния
контрол финансовият контрольор изразява
мнение за законосъобразността на предстоящите решения за поемане на задължения
или за извършване на разходи.
Раздел VI
Обща администрация
Чл. 19. (1) Общата администрация подпомага осъществяването на правомощията на
изпълнителния директор, създава условия за
дейността на специализираната администрация
и обезпечава правното, административното и
информационното обслужване, управлението
на човешките ресурси, управлението на бюджета на агенцията и на имотите, предоставени
в управление на агенцията.
(2) Общата администрация е организирана
в три дирекции:
1. дирекция „А дминистративно-правно
обслужване и човешки ресурси“;
2. дирекция „Финанси“;
3. дирекция „Управление на собствеността
и жилищен фонд“.
Чл. 20. Дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси“:
1. изготвя становища по законосъобразност
на проектите на актове на изпълнителния
директор;
2. изготвя становища по правни въпроси във
връзка с дейността и функциите на агенцията;
3. осъществява процесуалното представителство на агенцията;
4. дава становища по законосъобразност
на проекти на нормативни актове;
5. подготвя и съгласу ва проек тите на
административни актове на изпълнителния
директор;
6. дава становища по законосъобразността
на проекти на договори, заповеди и други
актове и документи, свързани с дейността
на агенцията;
7. участва със свои представители в работата на комисиите, назначени в агенцията по
Закона за обществените поръчки, Закона за
държавната собственост и др.;
8. осигурява в правно отношение дейността
по управлението, експлоатацията и разпореждането с имотите от жилищния фонд на
Министерството на отбраната и движимите
вещи в тях;
9. осигурява достъпа до обществена информаци я в съответствие с действащото
законодателство;
10. разработва стратегията на агенцията
за обучение на служителите;
11. организира и координира дейностите
по управление на човешките ресурси;
12. организира и осъществява дейността
по осигуряване на безопасни и здравословни
условия на труд;
13. организира и осъществява деловодната
дейност, осигурява опазването и съхраняването
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на документацията в архивни дела, води отчетност и осигурява информация за входящата
и изходящата кореспонденция;
14. участва в разработването на годишните
и на месечните планове и отчети за основните
задачи и мероприятия на агенцията;
15. организира и осъществява програмна
и техническа поддръжка на компютърната
техника, АИС – документооборота и локалната мрежа, и осигурява интегрирането на
информационната система на агенцията с
информационните системи на другите звена
на държавната администрация;
16. отговаря за изграждането и поддържането на информационните фондове на агенцията;
17. разработва и поддържа страницата на
агенцията в интернет и актуализира информацията в нея;
18. организира транспортното обслужване и
поддръжката на моторните превозни средства
на агенцията.
Чл. 21. Дирекция „Финанси“:
1. осигурява функциите на изпълнителния
директор като второстепенен разпоредител
с бюджет по изпълнението на бюджета на
агенцията;
2. организира и осъществява разходването на финансовите ресурси по бюджета на
агенцията, като прилага принципите на законосъобразност, прозрачност, ефективност и
ефикасност при финансирането на ежедневната
є дейност в съответствие с приоритетите на
провежданата социална политика;
3. прилага счетоводната политика в Министерството на отбраната, като организира
вътрешноведомствената финансова дейност
и счетоводната отчетност, съгласно действащите нормативни разпоредби, приложими за
бюджетните организации;
4. изпълнява указанията на Министерството на отбраната за правилното прилагане на
данъчното законодателство и следи за разчитането на дължимите данъци и такси;
5. организира финансово-счетоводното
обсл у ж ва не на а г ен ц и я та и дей нос т и т е,
свързани с формирането и изплащането на
възнагражденията, общественото и здравното
осигуряване;
6. организира и осъществява финансовосчетоводното обслужване на дейностите по
управлението, експлоатацията и разпореждането с имотите от жилищния фонд на
Министерството на отбраната и движимите
вещи в тях;
7. контролира дейността по извършването
на годишни инвентаризации на имуществото
на агенцията;
8. ръководи методическ и финансовите
звена в агенцията;
9. ръководи методически планиращите
звена в агенцията;
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10. разработва средносрочни бюджетни
прогнози, проектобюджет и бюджет на агенцията в съответствие с нормативните актове
и указанията на министъра на финансите;
11. изготвя проект на Единен финансов
план за материално-техническо осигуряване
на агенцията и Единен поименен списък за
строителство и строителни услуги;
12. координира, коригира и утвърждава
разходите и плащанията;
13. контролира лимитите за разход и съгласува финансовите параметри на решения за
откриване на процедури и изготвяне проекти
на договори по тях.
Чл. 22. Дирекция „Управление на собствеността и жилищен фонд“:
1. осигурява дейността по възлагане на
обществени поръчки, планира, организира
и координира всички дейности във връзка с
подготовката и провеждането на процедури
по възлагане на обществени поръчки;
2. осигурява изпращането в нормативноустановените срокове на информацията, свързана с обществените поръчки до Агенцията
по обществени поръчки;
3. поддържа регистър на сключените договори за обществени поръчки в агенцията;
4. участва със свои представители в работата на комисиите, назначени в агенцията по
Закона за обществените поръчки, Закона за
държавната собственост и др.;
5. осъществява контрол по изпълнение на
договорите, сключени по реда на Закона за
обществените поръчки;
6. изготвя технически задания и количествени сметки;
7. образува, води и съхранява административни, технически и наемни досиета за всеки
от имотите, предоставени в управление на
агенцията;
8. осигурява дейността по провеждане на
търгове за отдаване под наем на обекти, управлявани от агенцията; планира, организира
и координира всички дейности във връзка с
подготовката и провеждането на процедури
за отдаване под наем;
9. организира осъществяването на дейността
по управлението и експлоатацията на имотите
от жилищния фонд на Министерството на
отбраната и на движимите вещи в тях;
10. осъществява настаняването на военнослужещи и цивилни служители в имотите
от жилищния фонд на Министерството на
отбраната;
11. организира извършването на ремонт и
обзавеждане на жилищата от жилищния фонд
на Министерството на отбраната;
12. изготвя и представя за обявяване от
министъра на отбраната списък на картотекираните лица от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия;

С Т Р.

38

ДЪРЖАВЕН

13. поддържа регистър на сключените договори с наемателите на имоти от жилищния
фонд на Министерството на отбраната;
14. поддържа регистър на имотите от жилищния фонд на Министерството на отбраната
и регистър на имотите извън жилищния фонд,
предоставени в управление на агенцията;
15. организира дейността по разпореждане
с имотите от жилищния фонд на Министерството на отбраната, които се намират в
населени места, в които няма структури на
Министерството на отбраната, структури на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и на Българската армия;
16. осигурява дейността на представителните обекти на Министерството на отбраната;
17. участва в разработването на годишните
и на месечните планове и отчети за основните
задачи и мероприятия на агенцията.
Раздел VII
Специализирана администрация
Чл. 23. (1) Специализираната администрация подпомага осъществяването на правомощията на изпълнителния директор, свързани
с неговата компетентност.
(2) Специализираната администрация на
агенцията е организирана в Главна дирекция
„Военно-почивно дело и военни клубове“ с
териториални звена – териториални отдели в
градовете София, Пловдив, Варна и Бургас.
Чл. 24. (1) Главна дирекция „Военно-почивно дело и военни клубове“:
1. планира, организира, координира и
контролира дейностите, осъществявани във
военните клубове в страната в съответствие
с методическите указания на дирекция „Социална политика“ на Министерството на
отбраната;
2. разработва, организира, координира и
контролира дейностите в агенцията по националните програми на Министерството на
отбраната по военно-патриотичното възпитание и културно-информационната дейност;
3. работи за разширяване на партньорството
с гражданските организации на офицерите и
сержантите от запаса и резерва, военноинвалидите, военнопострадалите, ветераните от
войните и други военно-патриотични съюзи;
4. организира, координира и контролира
функционирането на социалните кухни към
Министерството на отбраната;
5. организира, методически подпомага и
контролира дейността на детските градини
към Министерството на отбраната;
6. осигурява дейността на Дома за пенсионирани военнослужещи, ветерани и военноинвалиди в с. Орешак, община Троян;
7. планира, организира, координира и контролира експлоатацията на военно-почивните
домове, хотелите, местата за настаняване във
военните клубове в страната и другите имоти,
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предоставени за управление на агенцията и
използвани за предоставяне на основни и
допълнителни туристически услуги, в съответствие с методическите указания на дирекция
„Социална политика“ на Министерството на
отбраната;
8. осигурява дейността по категоризиране
на туристическите обекти;
9. планира и организира туристическата
и туроператорската дейност, осъществявана
от агенцията;
10. осъществява организацията на хотелиерската и ресторантьорската дейност на
агенцията в съответствие с изискванията на
нормативните актове;
11. организира отдиха и възстановяването
на военнослужещите и цивилните служители
от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на
отбраната и Българската армия, както и на
лицата, които по силата на нормативен акт
или международен договор имат право да
ползват почивната база на Министерството
на отбраната;
12. организира ползването на военно-почивните домове и хотелите за провеждане на
мероприятия по линия на международното
сътрудничество от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната и Българската
армия;
13. осигурява чрез реализация на карти
ползването на почивки за летен и зимен отдих
във военно-почивните домове и хотелите на
агенцията; безвалутен обмен на почиващи;
групови и индивидуални почивки в страната
и в чужбина, в т.ч. по програма „CLIMS“;
мероприятия, организирани от Министерството на отбраната, как то и безплатни
почивк и за военносл у жещите, у частва ли
в международни операции и мисии извън
територията на страната, и за членовете на
техните семейства;
14. изгражда и поддържа единна резервационна система от база данни за всички
военно-почивни домове и хотели, управлявани
от агенцията;
15. планира и организира развитието на
социалния туризъм, като предлага на изпълнителния директор решения за ефективното
използване на военно-почивните домове и
хотелите;
16. осъществява контрол по изпълнението
на приходите и разходите по договори, сключени за осигуряване дейността на дирекцията,
анализ на информацията, касаеща дейността
на военните клубове, хотелите и почивните
бази, намиращи се в териториалните отдели
на дирекцията;
17. осигурява дейностите по осъществяване
на маркетинг и реклама на агенцията във
връзка с осъществяваните от нея дейности;
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18. разработва програма за представяне
дейността на агенцията пред обществото и
пред средствата за масово осведомяване и
поддържа връзка със звената в Министерството
на отбраната след съгласуване с изпълнителния директор;
19. проучва и анализира общественото
мнение преди провеждането на определена
политика на агенцията и анализира публикациите в средствата за масово осведомяване
за дейността на агенцията;
20. участва в разработването на годишните,
както и на месечните планове и отчети за
основните задачи и мероприятия на агенцията.
(2) Седалищата и териториалният обхват на
териториалните отдели на главната дирекция
са посочени в приложение № 2.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В АГЕНЦИЯТА
Чл. 25. (1) Работното време на служителите
в агенцията е 8 часа дневно с променливи
граници и 40 часа седмично при 5-дневна
работна седмица.
(2) Служителите сами определят началото
на работното си време, което може да бъде
в периода от 7,30 ч. до 10,00 ч. Краят на работното време се определя в зависимост от
началото на работния ден след задължително
отработване на 8 часа дневно.
(3) Служителите ползват обедна почивка
30 минути между 12,00 ч. и 14,00 ч.
(4) Изпълнителният директор може да
определи и друго работно време за служители от отделни административни звена с
цел осигуряване на необходимите условия за
изпълнение на функциите на агенцията.
(5) Редът за отчитане на работното време
се определя със заповед на изпълнителния
директор.
Чл. 26. (1) В изпълнение на функциите и
поставените конкретни задачи административните звена в агенцията изготвят становища,
отчети, доклади, докладни записки, анализи,
вътрешни актове, проекти на нормативни
актове и други документи.
(2) Административните звена в агенцията пряко си взаимодействат по въпроси от
смесена компетентност, като водещото звено
обобщава окончателното становище.
(3) При необходимост ръководителите
на административни звена организират създаването на работни групи за решаване на
възникналите проблеми.
Чл. 27. Съгласуваността и оперативността
по дейности, отнасящи се до две или повече
административни звена, се осигуряват чрез
спазването на следния ред на работа:
1. обща координация;
2. субординация;
3. взаимна информираност;
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4. контрол по изпълнението.
Чл. 28. (1) Входящите и създадените в резултат от дейността на агенцията документи
се регистрират в автоматизираната информационна система.
(2) Изходящите документи се съставят в
толкова екземпляри, колкото са получателите, и един екземпляр за класиране в дело.
Екземплярът, предназначен за съхранение,
съдържа длъжността, двете имена и подписа
на служителя, изготвил документа, и на ръководителя на съответното административно
звено, като се посочва и датата на полагане на
подписа. Всички екземпляри съдържат инициалите на служителя, изготвил документа,
и на съответното структурно звено.
Чл. 29. Актовете по чл. 10, т. 10 и 13 се
издават от изпълнителния директор на агенцията по предложение на главния секретар.
Чл. 30. При изпълнение на възложените
задачи всяка дирекция координира дейността
си с други дирекции в съответствие с възложените им с правилника функции при спазване
на административната йерархия.
Чл. 31. Държавните служители и лицата,
работещи по трудово правоотношение, изпълняват възложените им задачи и отговарят
пред прекия си ръководител за изпълнението
на работата съобразно длъжностните си характеристики.
Чл. 32. Директорите на дирекции ръководят, организират, контролират, планират,
координират, отчитат се и носят отговорност
за дейността и за изпълнението на задачите,
възложени на съответното административно
звено в съответствие с определените с правилника функции.
Чл. 33. (1) Документите, изпратени до
агенцията от държавни органи, юридически
или физически лица, се завеждат от дирекция „Административно-правно обслужване и
човешки ресурси“ във входящ регистър, като
се отбелязва датата на получаването.
(2) При завеждането на документите се
извършва проверка за наличието на всички
материали, посочени в тях, и се образува
служебна преписка.
Чл. 34. Служебните преписки подлежат
на насочване според адресата или съдържанието им.
Чл. 35. (1) Предложенията и сигналите,
подадени до агенцията, се разглеждат по реда
на глава осма от Административнопроцесуалния кодекс.
(2) Предложенията и сигналите може да са
писмени или устни, да са подадени лично или
чрез упълномощен представител, по телефон,
факс, поща или по електронна поща.
(3) Подадените предложения и сигнали се
регистрират от служител в дирекция „Административно-правно обслужване и човешки
ресурси“.
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(4) Когато е необходимо предложението или
сигналът да се подаде писмено или да отговаря на определени изисквания, служителят по
ал. 3 дава на подателя съответни разяснения.
(5) Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по
сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.
(6) Предложенията и сигналите, които
не са от компетентността на изпълнителния директор на агенцията, се препращат
не по-късно от 7 дни от постъпването им
на компетентните органи, освен когато има
данни, че въпросът вече е отнесен до тях.
За препращането се уведомява направилият
предложението или сигнала.
Чл. 36. Изпълнителният директор се произнася с решение по предложението или сигнала
в сроковете по чл. 118 и 121 от Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 37. Приемното време на изпълнителния директор за изслушване на предложения
или сигнали на граждани и представители
на организации се оповестява на общодостъпно място и на страницата на агенцията
в интернет.
Чл. 38. Пропускателният режим на агенцията се организира и контролира в съответствие
с нормативните актове и вътрешните правила,
утвърдени от изпълнителния директор.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Устройственият правилник се приема на основание чл. 55 от
Закона за администрацията.
Приложение № 1
към чл. 11, ал. 3
Обща численост на персонала в организацион
ните структури и административните звена в
агенцията – 409 щатни бройки
Изпълнителен директор
Заместник изпълнителен директор
Главен секретар
Звено „Сигурност на информацията“
Финансов контрольор
Звено „Вътрешен одит“
Обща администрация
в т.ч.:
ди рек ци я „А дминист рат ивно-п равно
обслужване и човешки ресурси“
дирекция „Финанси“
дирекция „Управление на собствеността
и жилищен фонд“
Специализирана администрация
в т.ч.:
Главна дирекция „Военно-почивно дело
и военни клубове“

1
2
1
2
1
2
128
45
31
52
272
272
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Приложение № 2
към чл. 24, ал. 2
Седалище и обхват на Териториалните отдели
към Главна дирекция „Военно-почивно дело и
военни клубове“
1. Териториален отдел – София, с териториален обхват областите: Благоевград, Кюстендил,
Монтана, София-град, Софийска област, Враца,
Видин, Ловеч и Плевен.
2. Териториален отдел – Пловдив, с териториален обхват областите: Пазарджик, Пловдив,
Смолян, Кърджали, Хасково и Стара Загора.
3. Териториален отдел – Варна, с териториален обхват областите: Велико Търново, Русе,
Търговище, Шумен и Варна.
4. Териториален отдел – Бургас, с територи
ален обхват областите: Сливен, Ямбол и Бургас.
4266
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за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строителни
материали – базалти, от находище „Атара“,
разположено в землището на с. Полянец, об
щина Джебел, област Кърджали, на „Проекти
XXI“ – ЕООД, Джебел
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона за
подземните богатства (ЗПБ), чл. 95е, ал. 1 от
Закона за концесиите във връзка с чл. 71 ЗПБ,
§ 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.) и мотивирано
предложение на министъра на енергетиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет
експлоатация на подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 5 ЗПБ – строителни материали – базалти, представляващи изключителна държавна
собственост, от находище „Атара“, разположено
в землището на с. Полянец, община Джебел,
област Кърджали, който се извършва със средства на концесионера и на негов риск.
2. Определя концесионна площ с размер
41,6 дка, съвпадаща с площта на утвърдените
запаси от находище „Атара“, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до
№ 12 в координатна система „1970 г.“ съгласно
приложението.
3. Определя срок на концесията 30 години. Началният срок на концесията е датата
на влизане в сила на концесионния договор.
4. Концесионният договор влиза в сила
от датата на предоставянето на банковата
гаранция по т. 8.1.1.
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5. Определя пряко за концесионер „Проекти X XI“ – ЕООД, Джебел – титуляр на
Удостоверение за търговско откритие № 486
от 31 юли 2014 г., издадено от министъра на
икономиката и енергетиката.
6. Концесията да се осъществява при следните условия:
6.1. Добивът на подземното богатство по
т. 1 се осъществява след:
6.1.1. съгласуване от министъра на енергетиката на проектите и плановете по т. 7.2.3,
изготвени въз основа на мерките и условията
в Решение № ХА-32-ПР/2014 г., издадено от
директора на РИОСВ – Хасково; решението
е неразделна част от проекта по т. 7.2.3.1;
6.1.2. съгласуване на цялостния проект
за добив и първична преработка и на цялостния работен проект за ликвидация или
консервация на миннодобивния обект и за
рекултивация на засегнатите земи с Агенция
„Пътна инфраструктура“ и въз основа на
разрешение, издадено по реда на чл. 26 от
Закона за пътищата.
6.2. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху горските територии и
земеделските земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната и
обществения ред, пътищата и пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа.
6.3. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица, освен
с разрешение на Министерския съвет при
условията на действащото законодателство.
6.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
6.4.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
6.4.2. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените технически и технологични стандарти, в т.ч. да спазва правилата и нормите
за извършване на взривни работи;
6.4.3. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
6.4.4. да спазва указанията, давани от министъра на енергетиката при съгласуване на
проектите;
6.4.5. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия;
6.4.6. да не разкрива и да не предоставя на
трети лица документация и информация по
чл. 13 ЗПБ, свързана с обекта на концесия,
без изрично писмено съгласие от министъра
на енергетиката.
6.5. За упражняване на правата и за изпълнение на задълженията по концесията
не се изискват задължителни подобрения в
находището.
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6.6. Концесионерът може да упражнява
концесионна дейност само върху земя от
концесионната площ, върху която е придобил съответни права и след приключване
на необходимите процедури за промяна на
предназначението є при условията и по реда
на действащото законодателство.
6.7. Концесионерът може да осъществява дейност върху концесионната площ въз основа на
одобрен и влязъл в сила подробен устройствен
план, който включва концесионната площ и
пътните връзки между обекта на концесията
и местните и/или републиканските пътища.
7. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
7.1. Основни права на концесионера:
7.1.1. да добива подземни богатства – строителни материали – базалти, в границите на
находището по т. 1;
7.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – базалти;
7.1.3. право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка на
подземните богатства за срока на концесията;
7.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на
находище „Атара“, складиране, преработка,
транспорт и продажба на подземните богатства по т. 1;
7.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се
определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за
допълнително добиваните полезни изкопаеми;
7.1.6. да ползва за срока на концесията
съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и
техническа документация и информация за
находището по т. 1.
7.2. Основни задължения на концесионера:
7.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
7.2.1.1. изпълнява съгласуваните проекти и
планове по това решение и по концесионния
договор;
7.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещо разработване на находището;
7.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
7.2.1.4. опазва компонентите на околната
среда;
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7.2.1.5. не допуска наднормено натоварване
със замърсители на околната среда на обектите,
подлежащи на здравна защита съгласно § 1, т. 3
от допълнителните разпоредби на Наредбата
за условията и реда за извършване на оценка
на въздействието върху околната среда, приета
с Постановление № 59 на Министерския съвет
от 2003 г. (ДВ, бр. 25 от 2003 г.);
7.2.1.6. не нарушава режима на експлоатация
на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците
на минерални води, използвани за лечебни,
профилактични, питейни и хигиенни нужди,
съгласно Наредба № 3 от 2000 г. за условията и
реда за проучване, проектиране, утвърждаване
и експлоатация на санитарно-охранителните
зони около водоизточниците и съоръженията
за питейно-битово водоснабдяване и около
водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и
хигиенни нужди (ДВ, бр. 88 от 2000 г.);
7.2.1.7. управлява отпадъците от добива и
първичната преработка на подземните богатства в съответствие с плана за управление на
минните отпадъци, съгласуван с министъра
на енергетиката;
7.2.2. да внася концесионното плащане при
условия и в срокове, определени в концесионния договор;
7.2.3. да изработи и да съгласува с министъра на енергетиката, а при необходимост – и
с други компетентни държавни органи, при
условия, по ред и в срокове, определени в
концесионния договор:
7.2.3.1. цялостен работен проект за добив
и първична преработка; неразделна част от
проекта е теренно-ситуационен план с нанесени път I-5 и принадлежащите му пътни
съоръжения; след съгласуването му цялостният работен проект става неразделна част
от концесионния договор;
7.2.3.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична
преработка – при възникнала необходимост от
това; в тези случаи концесионерът уведомява
РИОСВ – Хасково, за уточняване на необходимостта от провеждане на процедури по
реда на нормативната уредба по опазване на
околната среда преди съгласуването по т. 7.2.3;
7.2.3.3. годишен работен проект за добив
и първична преработка за всяка година от
срока на концесията; след съгласуването му
годишният работен проект става неразделна
част от концесионния договор;
7.2.3.4. цялостен проект за ликвидация
или консервация на миннодобивния обект и
рекултивация на засегнатите земи, представляващ неразделна част от проекта по т. 7.2.3.1;
концесионерът представя на министъра на
енергетиката на всеки пет години от срока на
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концесията актуализация на проекта за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи;
7.2.3.5. годишни работни проекти за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващи неразделна част от съответния
проект по т. 7.2.3.3;
7.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци; след одобряване от министъра
на енергетиката планът за управление на
минните отпадъци става неразделна част от
концесионния договор;
7.2.4. да уведомява компетентните държавни органи при условия и по ред, определени в
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, включително на горите и земите в
националните паркове и резервати, правата
върху горските територии и земеделските
земи, културните ценности, националната
сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната инфраструктура
от републиканската пътна мрежа;
7.2.5. да съставя и да води геоложка и
техническа документация за дейностите по
концесията съгласно изискванията на действащото законодателство;
7.2.6. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени с концесионния договор:
7.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите и
действително продадени количества базалти
и среднопретеглената им продажна цена за
отчетния период, както и отчети за дължимото концесионно плащане за съответното
шестмесечие до 15 дни след изтичане на
отчетния период;
7.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния работен проект за добив и първична
преработка и за вложените инвестиции през
изтеклата година, както и за изменението на
запасите и ресурсите, включващ необходимите
документи и доказателства, удостоверяващи
верността на посоченото в отчета;
7.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните
запаси в находището при доказана необходимост от ликвидация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи;
7.2.7. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
7.2.8. да спазва стриктно изискванията на
Закона за културното наследство;
7.2.9. да уведоми Областно пътно управление – Кърджали (с копие до АПИ – София),
преди започване на добива на подземното
богатство по т. 1 за осъществяване на контрол
по компетентност;
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7.2.10. да спазва ограниченията и изискванията на чл. 26 от Закона за пътищата
за допустимите дейности в обхвата на пътищата, пътните съоръжения и обслужващите
зони, както и да не нанася повреди и да не
допуска унищожаване на пътищата, пътните
съоръжения и принадлежностите на пътя;
7.2.11. при установено нарушение в ширините на обслужващите зони по чл. 7, ал. 2
и 3 от Закона за пътищата и при неспазени
изисквания по чл. 26 от Закона за пътищата
концесионерът извършва рекултивация на
нарушените терени;
7.2.12. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
7.2.13. да извърши ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите
земи за своя сметка при условия и в срокове,
определени в съгласувания проект по т. 7.2.3.4;
7.2.14. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесия по
т. 1 при условия и по ред, определени в концесионния договор.
7.3. Основни права на концедента:
7.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
7.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително:
7.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията
по т. 7.2.6;
7.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
7.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право
на собственост, върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа документация;
7.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени в концесионния договор, изцяло
или част от банковите гаранции по т. 8.1;
7.3.5. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от
страна на концесионера на задълженията по
това решение или договора или при нарушаване
на условие за осъществяване на концесията.
7.4. Основни задължения на концедента:
7.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
7.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор;
7.4.3. да не разкрива и да не предоставя на
трети лица документация и информация по
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чл. 13 ЗПБ, свързана с обекта на концесия, без
изрично писмено съгласие от концесионера.
8. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
8.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението
на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване
на годишна вноска от обезпечението по т. 8.2,
данък върху добавената стойност (ДДС), лихви
за забавено изпълнение на парични задължения, както и неустойки при неизпълнение на
непарични задължения:
8.1.1. за първата година от срока на концесията гаранцията е в размер 4428 лв. и се
предоставя не по-късно от седем дни след
датата на подписване на концесионния договор;
8.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 100 на сто от стойността
на концесионното плащане за предходната
година с начислен ДДС, но не по-малко от
стойността на минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС, и се
предоставя на концедента до 31 януари на
съответната година;
8.1.3. банковите гаранции по т. 8.1.1 и 8.1.2
следва да са валидни до 28 февруари на следващата година;
8.1.4. при усвояване изцяло или на част от
гаранциите по т. 8.1 концесионерът е длъжен да
възстанови техния размер в 10-дневен срок от
уведомлението на концедента за усвояването им.
8.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект и
за рекултивация на засегнатите земи. Видът
на финансовото обезпечение и предвиденият
размер на средствата се договарят между
страните в концесионния договор.
8.3. Неустойки и лихви при неизпълнение
на договорните задължения или при нарушаване на условие по концесията. Формите на
неизпълнение, условията и редът за тяхното
установяване, както и видът и размерът на санкциите се определят в концесионния договор.
9. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, концесионно плащане, върху размера на което се
дължи ДДС, както следва:
9.1. Парични концесионни плащания за
срока на концесията, дължими на 6-месечни
вноски, като срокът на плащане е 30-о число
на месеца, следващ отчетния период.
9.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
9.3. Размерът на всяко плащане се определя
конкретно за всяка 6-месечна вноска, като 7 на
сто от базата за изчисляване на концесионното
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плащане се умножи по добитото количество
подземно богатство за съответния отчетен
период, съгласно чл. 1, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от
Методиката за определяне на конкретния
размер на концесионното възнаграждение за
добив на строителни и скалнооблицовъчни
материали – приложение № 4 към чл. 11 от
Наредбата за принципите и методиката за
определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда
на Закона за подземните богатства, приета с
Постановление № 127 на Министерския съвет
от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и
доп., бр. 46 от 2007 г.).
9.4. Размерът на концесионното плащане
за единица добито подземно богатство по
т. 9.3 не може да бъде по-нисък от стойността, получена съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква
„а“ – базалти, и ал. 4 от методиката – приложение № 4 към чл. 11 от наредбата по
т. 9.3, и Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета
от 19 май 1998 г. относно краткосрочната
статистика и Регламент (ЕО) № 1158/2005 г.
на Европейския парламент и на Съвета от
6 юли 2005 г. за изменение на Регламент (ЕО)
№ 1165/98 на Съвета.
9.5. Минималният размер на концесионното
плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) от срока на концесията не може да бъде
по-нисък от сумата, определена на базата
на 30 на сто от предвидения средногодишен
добив за срока на концесията – 9000 тона/
шестмесечие добита суровина, и предвидените стойности за единица добито подземно
богатство съгласно т. 9.4.
9.6. Размерът на концесионното плащане по
т. 9.3 и минималният размер на концесионното
плащане по т. 9.4 и 9.5 се променя с допълнително споразумение към концесионния
договор при промяна на законодателството,
уреждащо реда за неговото определяне.
9.7. Министърът на енергетиката превежда
по бюджета на община Джебел част от извършеното концесионно плащане в размер 50
на сто, определена по реда на чл. 81, ал. 2 от
Закона за концесиите, без ДДС.
9.8. Концесионерът не дължи концесионно плащане за времето на реализиране на
дейностите, предвидени в съгласуван проект
за техническа ликвидация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите
земи, при условие че не се извършва добив
на подземни богатства, при условия и по ред,
определени в концесионния договор.
10. Оправомощава министъра на енергетиката:
10.1. Да проведе преговори и сключи концесионния договор с „Проекти XXI“ – ЕООД,
Джебел, в срок до шест месеца от влизането в сила на решението за предоставяне на
концесия.
10.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
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10.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
10.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на концесионния договор.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към т. 2
Координатен регистър на граничните точки на
концесионната площ на находище „Атара“
Координатна система „1970 г.“
№ по
ред

X
(м)

Y
(м)

1.

4528565.0

9410720.0

2.

4528458.0

9410875.0

3.

4528470.0

9411007.0

4.

4528424.4

9411007.0

5.

4528381.4

9410960.6

6.

4528391.0

9410916.4

7.

4528384.6

9410851.7

8.

4528387.3

9410741.3

9.

4528423.4

9410667.7

10.

4528465.0

9410615.2

11.

4528492.2

9410588.3

12.
4188

4528530.6

9410657.8

РЕШЕНИЕ № 426
ОТ 26 МАЙ 2016 Г.

за предоставяне на концесия за добив на под
земни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства (ЗПБ) – строителни
материали – пясъци и чакъли (баластра), от
находище „Плоски“, участък „Плоски-север“
и участък „Плоски-юг“, разположено в зем
лището на с. Плоски, община Сандански, об
ласт Благоевград, на „Имелманстрой“ – АД,
Сандански
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона
за подземните богатства, чл. 95е, ал. 1 от
Закона за концесиите във връзка с чл. 71 от
Закона за подземните богатства и мотивирано
предложение на министъра на енергетиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет експлоатация на подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 5 ЗПБ – строителни материали – пясъци и чакъли (баластра), представля-
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ващи изключителна държавна собственост,
от находище „Плоски“, участък „Плоски-север“ и участък „Плоски-юг“, разположено в
землището на с. Плоски, община Сандански,
област Благоевград, която се извършва със
средства на концесионера и на негов риск.
2. Определя концесионна площ с размер
249,5 дка, която е индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 40 в координатна
система „1970 г.“ съгласно приложението. В
тези граници концесионната площ включва:
2.1. Площта на находище „Плоски“, участък „Плоски-север“ и участък „Плоски-юг“,
както следва:
2.1.1. участък „Плоски-север“ с площ 136,9
дка, индивидуализирана с координатите на
точки от № 1 до № 19 по външния контур на
запасите и ресурсите в координатна система
„1970 г.“, съгласно схема и координатен регистър – неразделна част от концесионния договор;
2.1.2. участък „Плоски-юг“ с площ 88,1
дка, индивидуализирана с координатите на
точки от № 1 до № 20 по външния контур на
запасите и ресурсите в координатна система
„1970 г.“, съгласно схема и координатен регистър, неразделна част от концесионния договор.
2.2. Площите, необходими за осъществяване
на дейностите по концесията, извън добива.
3. Определя срок на концесията 35 години. Началният срок на концесията е датата
на влизане в сила на концесионния договор.
4. Концесионният договор влиза в сила от
датата на представяне на банковата гаранция
по т. 8.1.1.
5. Определя пряко за концесионер „Имелманстрой“ – А Д, Санданск и – тит ул яр на
Удостоверение за търговско откритие № 495
от 4 септември 2015 г., издадено от министъра
на енергетиката.
6. Концесията да се осъществява при следните условия:
6.1. Добивът на подземното богатство
по т. 1 се осъществява след съгласуване от
министъра на енергетиката на проектите и
плановете по т. 7.2.3 от това решение, изготвени въз основа на мерките и условията в
Решение № БД-51-ПР/2014 г. на директора на
Регионалната инспекция по околната среда
и водите (РИОСВ) – Благоевград. Решението
е приложение – неразделна част от проекта
по т. 7.2.3.1.
6.2. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните недра,
околната среда, водите, човешкото здраве,
защитените със закон територии и обекти,
включително на горите и земите в национални
паркове и резервати, правата върху горските
територии и земеделските земи, културните
ценности, националната сигурност, отбраната
на страната и обществения ред, пътищата и
пътната инфраструктура от републиканската
пътна мрежа.
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6.3. Правата и задълженията по концесия
та да не се прехвърлят на трети лица освен
с разрешение на Министерския съвет при
условията и по реда на действащото законодателство.
6.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
6.4.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
6.4.2. да не допуска наднормено натоварване със замърсители на околната среда на
обектите, подлежащи на здравна защита
съгласно § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за
извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление
№ 59 на Министерския съвет от 2003 г. (ДВ,
бр. 25 от 2003 г.);
6.4.3. да не нарушава режима на експлоатация на санитарно-охранителните зони
около водоизточниците и съоръженията за
питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни
и хигиенни нужди, съгласно Наредба № 3
от 2000 г. за условията и реда за проучване,
проектиране, утвърждаване и експлоатация на
санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово
водоснабдяване и около водоизточниците
на минерални води, използвани за лечебни,
профилактични, питейни и хигиенни нужди
(ДВ, бр. 88 от 2000 г.);
6.4.4. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените технически и технологични
стандарти;
6.4.5. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
6.4.6. да спазва указанията, давани от министъра на енергетиката при съгласуване на
проектите;
6.4.7. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия;
6.4.8. да не разкрива и да не предоставя на
трети лица документация и информация по
чл. 13 ЗПБ, свързана с обекта на концесия,
без изрично писмено съгласие от министъра
на енергетиката.
6.5. За упражняване на правата и изпълнение
на задълженията по концесията не се изискват
задължителни подобрения в находището.
6.6. Концесионерът може да упражнява
правата, произтичащи от предоставената концесия, само върху земя от концесионната площ,
върху която е придобил съответни права и е
променил предназначението є при условията
и по реда на действащото законодателство.
6.7. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа
на одобрен и влязъл в сила подробен устрой-
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ствен план, който включва концесионната
площ и пътните връзки между обекта на
концесията и местните и/или републиканските пътища.
7. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
7.1. Основни права на концесионера:
7.1.1. да добива подземни богатства – строителни материали – пясъци и чакъли (баластра), в границите на находището по т. 1;
7.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – пясъци и чакъли (баластра);
7.1.3. право на ползване върху минните
отпадъци от добива и първичната преработка
на подземни богатства за срока на концесията;
7.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на находището, складиране, преработка, транспорт
и продажба на подземните богатства по т. 1;
7.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се
определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за
допълнително добиваните полезни изкопаеми;
7.1.6. да ползва за срока на концесията
съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и
техническа документация и информация за
находището по т. 1.
7.2. Основни задължения на концесионера:
7.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
7.2.1.1. изпълнява съгласуваните проекти
и планове по това решение и концесионния
договор;
7.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещото разработване на
находището;
7.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
7.2.1.4. опазва компонентите на околната
среда;
7.2.1.5. управлява отпадъците от добива и
първичната преработка на подземните богатства в съответствие с плана за управление на
минните отпадъци, съгласуван с министъра
на енергетиката;
7.2.2. да внася концесионното плащане при
условия и в срокове, определени в концесионния договор;
7.2.3. да изработи и да представи за съгласуване с министъра на енергетиката, а
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при необходимост – и с други компетентни
държавни органи, при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
7.2.3.1. цялостен работен проект за добив
и първична преработка; след съгласуването
му цялостният работен проект (ЦРП) става
неразделна част от концесионния договор;
7.2.3.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична
преработка – при възникнала необходимост
от това; в тези случаи концесионерът уведомява РИОСВ – Благоевград, за уточняване на
необходимостта от провеждане на процедури
по реда на нормативната уредба по околна
среда преди съгласуването с министъра на
енергетиката;
7.2.3.3. годишен работен проект за добив
и първична преработка за всяка година от
срока на концесията; след съгласуването му
годишният работен проект става неразделна
част от концесионния договор;
7.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от проекта
по т. 7.2.3.1; концесионерът представя на
министъра на енергетиката на всеки пет години от срока на концесията актуализация
на проекта за ликвидация или консервация
на миннодобивния обект и за рекултивация
на засегнатите земи;
7.2.3.5. годишни работни проекти за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващи неразделна част от проектите
по т. 7.2.3.3;
7.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци; след одобряване от министъра
на енергетиката планът за управление на
минните отпадъци става неразделна част от
концесионния договор;
7.2.4. да уведомява компетентните държавни органи при условия и по ред, определени в
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, включително на горите и земите в
национални паркове и резервати, правата
върху горските територии и земеделските
земи, културните ценности, националната
сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната инфраструктура
от републиканската пътна мрежа;
7.2.5. да съставя и да води геоложка и
техническа документация за дейностите по
концесията съгласно изискванията на действащото законодателство;
7.2.6. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
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7.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите и
действително продадени количества пясъци
и чакъли (баластра) и среднопретеглената им
продажна цена за отчетния период, както и
отчети за дължимото концесионно плащане
за съответното шестмесечие до 15 дни след
изтичане на отчетния период;
7.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния работен проект за добив и първична
преработка и за вложените инвестиции през
изтеклата година, както и за изменението на
запасите и ресурсите, включващ необходимите
документи и доказателства, удостоверяващи
верността на посоченото в отчета, в срок до
31 януари на следващата година;
7.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните
запаси и ресурси в находището при доказана
необходимост от ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи;
7.2.7. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
7.2.8. да спазва стриктно изискванията
на чл. 160, ал. 2 от Закона за културното
наследство;
7.2.9. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
7.2.10. да извърши ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите
земи за своя сметка при условия и в срокове,
определени в съгласувания проект по т. 7.2.3.4;
7.2.11. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесия по
т. 1 при условия и по ред, определени в концесионния договор.
7.3. Основни права на концедента:
7.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
7.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително:
7.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията
по т. 7.2.6;
7.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
7.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право
на собственост – върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа документация;
7.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени в концесионния договор, изцяло или
част от банковите гаранции по т. 8.1.1 и 8.1.2;
7.3.5. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение
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от страна на концесионера на което и да е от
задълженията по това решение и договора или
при нарушаване на условие за осъществяване
на концесията.
7.4. Основни задължения на концедента:
7.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
7.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор;
7.4.3. да не разкрива и да не предоставя на
трети лица документация и информация по
чл. 13 ЗПБ, свързана с обекта на концесия, без
изрично писмено съгласие от концесионера.
8. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
8.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението
на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване
на годишна вноска от обезпечението по т. 8.2,
данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението
за концесионно плащане, лихви за забавено
изпълнение на задължението за плащане на
ДДС, както и неустойки при неизпълнение
на всяко едно непарично задължение или при
нарушаване на условие по концесията:
8.1.1. за първата година от срока на концесията гаранцията е в размер 13 464 лв. и
се предоставя не по-късно от седем дни след
датата на подписване на концесионния договор;
8.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 100 на сто от стойността
на концесионното плащане за предходната
година с начислен ДДС, но не по-малко от
стойността на минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС, и се
предоставя на концедента до 31 януари на
съответната година;
8.1.3. банковите гаранции по т. 8.1.1 и 8.1.2
са валидни до 28 февруари на следващата
година;
8.1.4. при усвояване изцяло или на част от
гаранциите по т. 8.1.1 и 8.1.2 концесионерът е
длъжен да възстанови техния размер в 10-дневен срок от уведомлението на концедента за
усвояването им.
8.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи. Видът
на финансовото обезпечение и предвиденият
размер на средствата се договарят между
страните в концесионния договор.
8.3. Неустойки и лихви при неизпълнение
на договорните задължения или при нарушаване на условие по концесията. Формите на
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неизпълнение, условията и редът за тяхното
установяване, както и видът и размерът на санкциите се определят в концесионния договор.
9. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, концесионно плащане, върху размера на което се
дължи ДДС, както следва:
9.1. Парични концесионни плащания за
срока на концесията, дължими на 6-месечни
вноски, като срокът на плащане е 30-о число
на месеца, следващ отчетния период.
9.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
9.3. Размерът на всяко плащане се определя
конкретно за всяка 6-месечна вноска, като 7 на
сто от базата за изчисляване на концесионното
плащане се умножи по добитото количество
подземно богатство за съответния отчетен
период, съгласно чл. 1, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от
Методиката за определяне на конкретния
размер на концесионното възнаграждение за
добив на строителни и скалнооблицовъчни
материали – приложение № 4 към чл. 11 от
Наредбата за принципите и методиката за
определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда
на Закона за подземните богатства, приета с
Постановление № 127 на Министерския съвет
от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и
доп., бр. 46 от 2007 г.).
9.4. Размерът на концесионното плащане
за единица добито подземно богатство по
т. 9.3 не може да бъде по-нисък от стойността, получена съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1,
буква „в“ – пясъци и чакъли (баластра), и
ал. 4 от методиката – приложение № 4 към
чл. 11 от наредбата по т. 9.3 и Регламент (ЕО)
№ 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г. относно
краткосрочната статистика и Регламент (ЕО)
№ 1158/2005 г. на Европейския парламент и
на Съвета от 6 юли 2005 г. за изменение на
Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета.
9.5. Минималният размер на концесионното
плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) от срока на концесията не може да
бъде по-нисък от сумата, определена на база
30 на сто от предвидения средногодишен
добив за срока на концесията – 20 400 тона/
шестмесечие пясъци и чакъли (баластра) и
предвидените стойности за единица добито
подземно богатство съгласно т. 9.4.
9.6. Размерът на концесионното плащане
по т. 9.3 и минималният размер на концесионното плащане по т. 9.4 и 9.5 се променят
с допълнително споразумение към концесионния договор при промяна на законодателството, уреждащо условията и реда за
неговото определяне.
9.7. Министърът на енергетиката превежда
по бюджета на община Сандански част от из-
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вършеното концесионно плащане в размер 50
на сто, определена при условията и по реда на
чл. 81, ал. 2 от Закона за концесиите, без ДДС.
10. Концесионерът не дължи концесионно плащане за времето на реализиране на
дейностите, предвидени в съгласуван проект
за техническа ликвидация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите
земи, при условие че не се извършва добив
на подземни богатства при условия и по ред,
определени в концесионния договор.
11. Оправомощава министъра на енергетиката:
11.1. Да проведе преговори и да сключи концесионния договор с „Имелманстрой“ – АД,
Сандански, в срок до шест месеца от влизането в сила на решението за предоставяне
на концесия.
11.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
11.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
11.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на концесионния договор.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към т. 2
Координатен регистър на концесионна площ
„Плоски“, участък „Плоски-север“ и участък
„Плоски-юг“
Координатна система „1970 г.“
№

X

Y

1.

4483446.8

8494062.2

2.

4483288.9

8494004.8

3.

4483243.8

8493998.4

4.

4483168.1

8493973.2

5.

4483142.6

8493955.7

6

4483089.2

8493946.7

7.

4483044.8

8493912.4

8.

4482998.8

8493895.5

9.

4482975.2

8493911.7

10.

4482915.5

8493892.3

11.

4482862.8

8493869.2

12.

4482623.9

8493729.8

13.

4482491.5

8493664.4

14.

4482384.5

8493636.0

15.

4482328.9

8493606.8

16.

4482322.9

8493519.9
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№

X

Y

17.

4482333.1

8493475.2

18.

4482337.9

8493447.1

19.

4482408.8

8493538.1

20.

4482475.9

8493523.0

21.

4482487.0

8493500.5

22.

4482588.2

8493462.0

23.

4482608.8

8493462.6

24.

4482624.4

8493475.0

25.

4482653.7

8493516.8

26.

4482657.2

8493457.5

27.

4482692.3

8493423.9

28.

4482725.1

8493424.1

29.

4482758.7

8493455.5

30.

4482795.5

8493466.1

31.

4482713.5

8493732.5

32.

4482846.0

8493722.5

33.

4482990.4

8493661.4

34.

4483030.8

8493619.6

35.

4483244.4

8493737.1

36.

4483383.6

8493735.3

37.

4483392.1

8493783.9

38.

4483397.0

8493811.2

39.

4483417.0

8493925.0

40.
4189

4483437.2

8494018.1

РЕШЕНИЕ № 427
ОТ 26 МАЙ 2016 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства (ЗПБ) – скал
нооблицовъчни материали – гранодиорити,
от находище „Гранитово“, участък „Гранито
во – Централен“, разположено в землището на
с. Гранитово, община Елхово, област Ямбол, на
„Сакарела Мрамор и Гранит“ – ООД, Елхово
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона
за подземните богатства, чл. 95е, ал. 1 от
Закона за концесиите във връзка с чл. 71 от
Закона за подземните богатства и мотивирано
предложение на министъра на енергетиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет експлоатация на подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 6 ЗПБ – скалнооблицовъчни
материали – гранодиорити, представляващи
изк л юч и т ел на д ърж а вна собс т венос т, о т
находище „Гранитово“, участък „Гранитово – Централен“, разположено в землището на
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с. Гранитово, община Елхово, област Ямбол,
която се извършва със средства на концесионера и на негов риск.
2. Определ я концесионна площ с размер 231,8 дка, която е индивидуализирана
с координатите на точки от № 1 до № 26 в
координатна система „1970 г.“ съгласно приложението. В тези граници концесионната
площ включва:
2.1. Площта на находище „Гранитово“,
участък „Гранитово – Централен“, с размер
124,2 дка, индивидуализирана с координати на
точки от № 1 до № 12 по външния контур на
запасите и ресурсите в координатна система
„1970 г.“, съгласно схема и координатен регистър – неразделна част от концесионния договор.
2.2. Площите, необходими за осъществяване
на дейностите по концесията извън добива.
3. Определя срок на концесията 25 години. Началният срок на концесията е датата
на влизане в сила на концесионния договор.
4. Концесионният договор влиза в сила
от датата на предоставянето на банковата
гаранция по т. 8.1.1.
5. Определя пряко за концесионер „Сакарела Мрамор и Гранит“ – ООД, Елхово – титуляр на Удостоверение за търговско откритие
№ 491 от 4 май 2015 г., издадено от министъра
на енергетиката.
6. Концесията да се осъществява при следните условия:
6.1. Добивът на подземното богатство по
т. 1 се осъществява след:
6.1.1. съгласуване от министъра на енергетиката на проектите и плановете по т. 7.2.3,
изготвени въз основа на мерките и условията
в Решение № СЗ-42-ПР/2014 г. на директора
на Регионалната инспекция по околната среда
и водите (РИОСВ) – Стара Загора; решението
е приложение – неразделна част от проекта
по т. 7.2.3.1;
6.1.2. съгласуване на цялостен работен
проект за добив и първична преработка и
цялостен работен проект за ликвидация или
консервация на миннодобивния обект и за
рекултивация на засегнатите земи с Агенция
„Пътна инфраструктура“ и въз основа на
разрешение, издадено по реда на чл. 26 от
Закона за пътищата.
6.2. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, включително на горите и земите в
националните паркове и резервати, правата
върху горските територии и земеделските
земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната и обществения
ред, пътищата и пътната инфраструктура от
републиканската пътна мрежа.
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6.3. Правата и задълженията по концесията
да не се прехвърлят на трети лица освен с разрешение на Министерския съвет при условията
и по реда на действащото законодателство.
6.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
6.4.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
6.4.2. да не допуска наднормено натоварване със замърсители на околната среда на
обектите, подлежащи на здравна защита
съгласно § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда
за извършване на оценка на въздействието
върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г.
(ДВ, бр. 25 от 2003 г.);
6.4.3. да не нарушава режима на експлоатация на санитарно-охранителните зони
около водоизточниците и съоръженията за
питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни
и хигиенни нужди, съгласно Наредба № 3
от 2000 г. за условията и реда за проучване,
проектиране, утвърждаване и експлоатация на
санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово
водоснабдяване и около водоизточниците
на минерални води, използвани за лечебни,
профилактични, питейни и хигиенни нужди
(ДВ, бр. 88 от 2000 г.);
6.4.4. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените технически и технологични стандарти, в т.ч. да спазва правилата и нормите
за извършване на взривни работи;
6.4.5. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
6.4.6. да спазва указанията, давани от министъра на енергетиката при съгласуване на
проектите;
6.4.7. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия;
6.4.8. да не разкрива и да не предоставя на
трети лица документация и информация по
чл. 13 ЗПБ, свързана с обекта на концесия,
без изрично писмено съгласие от министъра
на енергетиката.
6.5. За упражняване на правата и изпълнение
на задълженията по концесията не се изискват
задължителни подобрения в находището.
6.6. Концесионерът може да упражнява
правата, произтичащи от предоставената концесия, само върху земя от концесионната площ,
върху която е придобил съответни права и е
променил предназначението є при условията
и по реда на действащото законодателство.
6.7. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа
на одобрен и влязъл в сила подробен устрой-
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ствен план, който включва концесионната
площ и пътните връзки между обекта на
концесията и местните и/или републиканските пътища.
7. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
7.1. Основни права на концесионера:
7.1.1. да добива подземни богатства – скалнооблицовъчни материали – гранодиорити, в
границите на находището по т. 1;
7.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – гранодиорити;
7.1.3. право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка на
подземните богатства за срока на концесията;
7.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на
находище „Гранитово“, участък „Гранитово – Централен“, ск ладиране, преработка,
транспорт и продажба на подземните богатства по т. 1;
7.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се
определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за
допълнително добиваните полезни изкопаеми;
7.1.6. да ползва за срока на концесията
съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и
техническа документация и информация за
находището по т. 1.
7.2. Основни задължения на концесионера:
7.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
7.2.1.1. изпълнява съгласуваните проекти и
планове по това решение и по концесионния
договор;
7.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещото разработване на
находището;
7.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
7.2.1.4. опазва компонентите на околната
среда;
7.2.1.5. управлява отпадъците от добива и
първичната преработка на подземните богатства в съответствие с плана за управление на
минните отпадъци, съгласуван с министъра
на енергетиката;
7.2.2. да внася концесионното плащане при
условия и в срокове, определени в концесионния договор;
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7.2.3. да изработи и да представи за съгласуване с министъра на енергетиката, а
при необходимост – и с други компетентни
държавни органи, при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
7.2.3.1. цялостен работен проект за добив
и първична преработка; неразделна част от
проекта е теренно-ситуационен план на концесионната площ с нанесени отстояния до
път III-761 и принадлежащите му пътни съоръжения; след съгласуването му цялостният
работен проект (ЦРП) става неразделна част
от концесионния договор;
7.2.3.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична преработка – при възникнала необходимост от това;
при необходимост от изменения и допълнения
на цялостния проект концесионерът да уведоми РИОСВ – Стара Загора, за уточняване на
необходимостта от провеждане на процедури
по реда на нормативната уредба по опазване
на околната среда преди съгласуването на
проекта от министъра на енергетиката;
7.2.3.3. годишен работен проект за добив
и първична преработка за всяка година от
срока на концесията; след съгласуването му
годишният работен проект става неразделна
част от концесионния договор;
7.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от проекта
по т. 7.2.3.1; концесионерът представя на
министъра на енергетиката на всеки пет години от срока на концесията актуализация
на проекта за ликвидация или консервация
на миннодобивния обект и за рекултивация
на засегнатите земи;
7.2.3.5. годишни работни проекти за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващи неразделна част от съответния
проект по т. 7.2.3.3;
7.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци; след одобряване от министъра
на енергетиката планът за управление на
минните отпадъци става неразделна част от
концесионния договор;
7.2.4. да уведомява компетентните държавни органи при условия и по ред, определени
в концесионния договор, за всяко обстоятелство, което може да създаде опасност за земните недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, включително на горите и земите в
националните паркове и резервати, правата
върху горските територии и земеделските
земи, културните ценности, националната
сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната инфраструктура
от републиканската пътна мрежа;
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7.2.5. да съставя и да води пълна и подробна
геоложка и техническа документация за дейностите по концесията съгласно изискванията
на действащото законодателство;
7.2.6. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
7.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите и
действително продадени количества гранодиорити и среднопретеглената им продажна
цена за отчетния период, както и отчети за
дължимото концесионно плащане за съответното шестмесечие до 15 дни след изтичането
на отчетния период;
7.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния работен проект за добив и първична
преработка и за вложените инвестиции през
изтеклата година, както и за изменението на
запасите и ресурсите, включващ необходимите
документи и доказателства, удостоверяващи
верността на посоченото в отчета, в срок до
31 януари на следващата година;
7.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните
запаси и ресурси в находището при доказана
необходимост от ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи;
7.2.7. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
7.2.8. да спазва стриктно изискванията
на чл. 160, ал. 2 от Закона за културното
наследство;
7.2.9. преди започване на дейностите по
добива концесионерът писмено да уведоми
Областно пътно управление – Ямбол (с копие
до Агенция „Пътна инфраструктура“ – София),
на чиято територия се намира площта за
осъществяване на контрол по компетентност;
7.2.10. да спазва ограниченията и изискванията на чл. 26 от Закона за пътищата
за допустимите дейности в обхвата на пътищата, пътните съоръжения и обслужващите
зони, както и да не нанася повреди и да не
допуска унищожаване на пътищата, пътните
съоръжения и принадлежностите на пътя;
7.2.11. при установено нарушение в ширините на обслужващите зони по чл. 7, ал. 2 и
3 и при неспазени изисквания на чл. 26 от
Закона за пътищата концесионерът извършва
рекултивация на нарушените терени;
7.2.12. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
7.2.13. да извърши ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите
земи за своя сметка при условия и в срокове,
определени в съгласувания проект по т. 7.2.3.4;
7.2.14. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесия по
т. 1 при условия и по ред, определени в концесионния договор.
7.3. Основни права на концедента:
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7.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
7.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително:
7.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията
по т. 7.2.6;
7.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
7.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право
на собственост – върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа документация;
7.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени в концесионния договор, изцяло или
част от банковите гаранции по т. 8.1.1 и 8.1.2;
7.3.5. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение
от страна на концесионера на което и да е от
задълженията по това решение или договора
или при нарушаване на условие за осъществяване на концесията.
7.4. Основни задължения на концедента:
7.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
7.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор;
7.4.3. да не разкрива и да не предоставя на
трети лица документация и информация по
чл. 13 ЗПБ, свързана с обекта на концесия, без
изрично писмено съгласие от концесионера.
8. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
8.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението
на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване
на годишна вноска от обезпечението по т. 8.2,
данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението
за концесионно плащане, лихви за забавено
изпълнение на задължението за плащане на
ДДС, както и неустойки при неизпълнение
на всяко едно непарично задължение или при
нарушаване на условие по концесията:
8.1.1. за първата година от срока на концесията гаранцията е в размер 4902 лв. и се
предоставя не по-късно от седем дни след
датата на подписване на концесионния договор;
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8.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 100 на сто от стойността
на концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС, но не по-малко от стойността на минималното годишно концесионно
плащане с начислен ДДС, и се предоставя на
концедента до 31 януари на съответната година;
8.1.3. банковите гаранции по т. 8.1.1 и 8.1.2
следва да са валидни до 28 февруари на следващата година;
8.1.4. при усвояване изцяло или на част от
гаранциите по т. 8.1.1 и 8.1.2 концесионерът е
длъжен да възстанови техния размер в 10-дневен срок от уведомлението на концедента за
усвояването им.
8.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи. Видът
на финансовото обезпечение и предвиденият
размер на средствата се договарят между
страните в концесионния договор.
8.3. Неустойки и лихви при неизпълнение
на договорните задължения или при нарушаване на условие по концесията. Формите на
неизпълнение, условията и редът за тяхното
установяване, както и видът и размерът на санкциите се определят в концесионния договор.
9. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, концесионно плащане, върху размера на което се
дължи ДДС, както следва:
9.1. Парични концесионни плащания за
срока на концесията, дължими на 6-месечни
вноски, като срокът на плащане е 30-о число
на месеца, следващ отчетния период.
9.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
9.3. Размерът на всяко плащане се определя
конкретно за всяка 6-месечна вноска, като 4
на сто (за скалнооблицовъчни материали) и
7 на сто (за трошените фракции) от базата за
изчисляване на концесионното плащане се
умножи по добитото количество подземно богатство за съответния отчетен период, съгласно
чл. 1, ал. 1 и 2 от Методиката за определяне
на конкретни я размер на концесионното
възнаграждение за добив на строителни и
скалнооблицовъчни материали – приложение
№ 4 към чл. 11 от Наредбата за принципите
и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни
богатства по реда на Закона за подземните
богатства, приета с Постановление № 127 на
Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59
от 1999 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.).
9.4. Размерът на концесионното плащане за
единица добито подземно богатство по т. 9.3 не
може да бъде по-нисък от сбора на стойностите, получени съгласно чл. 1, ал. 3, т. 2, буква
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„б“ – гранодиорити за скалнооблицовъчни
материали, и съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква
„а“ – гранодиорити за трошени фракции, и
ал. 4 от методиката – приложение № 4 към
чл. 11 от наредбата по т. 9.3, и Регламент (ЕО)
№ 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г. относно
краткосрочната статистика и Регламент (ЕО)
№ 1158/2005 г. на Европейския парламент и
на Съвета от 6 юли 2005 г. за изменение на
Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета.
9.5. Минималният размер на концесионното
плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) от срока на концесията не може да бъде
по-нисък от сумата, определена на база 30 на
сто от предвидения средногодишен добив за
срока на концесията – 450 куб.м/шестмесечие и
предвидени стойности за единица добито подземно богатство съгласно т. 9.4, както следва:
– 234 куб.м/шестмесечие добити гранодиорити за скалнооблицовъчни материали, и
– 216 куб.м/шестмесечие (575 тона) добити
гранодиорити за трошени фракции.
9.6. Размерът на концесионното плащане по
т. 9.3 и минималният размер на концесионното
плащане по т. 9.4 и 9.5 се променят с допълнително споразумение към концесионния
договор при промяна на законодателството,
уреждащо реда за тяхното определяне.
9.7. Министърът на енергетиката превежда
по бюджета на община Елхово част от извършеното концесионно плащане в размер 50 на
сто, определена при условията и по реда на
чл. 81, ал. 2 от Закона за концесиите, без ДДС.
10. Концесионерът не дължи концесионно
плащане за времето на реализиране на дейностите, предвидени в съгласуван проект за
техническа ликвидация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи,
при условие, че не се извършва добив на
подземни богатства, при условия и по ред,
определени в концесионния договор.
11. Оправомощава министъра на енергетиката:
11.1. Да проведе преговори и сключи концесионния договор със „Сакарела Мрамор
и Гранит“ – ООД, Елхово, в срок до шест
месеца от влизането в сила на решението за
предоставяне на концесия.
11.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
11.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
11.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на концесионния договор.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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Приложение
към т. 2
Координатен регистър на граничните точки на
концесионната площ на находище „Гранитово“,
участък „Гранитово – Централен“
Координатна система „1970 г.“
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
4190

X
4597727.3
4597623.0
4597582.4
4597236.5
4597259.3
4597207.2
4597188.9
4597176.4
4597179.7
4597211.3
4597219.7
4597223.5
4597239.7
4597251.8
4597305.2
4597390.6
4597447.6
4597502.6
4597634.0
4597641.8
4597655.5
4597680.0
4597696.4
4597704.8
4597725.0
4597750.5

Y
9507793.8
9507934.4
9508150.3
9508069.8
9507825.4
9507802.3
9507788.9
9507776.2
9507762.8
9507735.7
9507626.7
9507598.4
9507566.1
9507527.5
9507499.5
9507504.6
9507526.8
9507603.4
9507672.7
9507687.1
9507681.4
9507695.1
9507709.9
9507717.6
9507736.6
9507760.7

РЕШЕНИЕ № 428
ОТ 26 МАЙ 2016 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строителни
материали – мергелни глини, от находище
„Станчов връх“, участък „Лита“, разположено
в землището на гр. Луковит, община Луковит,
област Ловеч, на „Успех“ – АД, София
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона
за подземните богатства, чл. 95е, ал. 1 от
Закона за концесиите във връзка с чл. 71 от
Закона за подземните богатства и мотивирано
предложение на министъра на енергетиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет
експлоатация на подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства
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(ЗПБ) – строителни материали – мергелни
глини, представляващи изключителна държавна собственост, от находище „Станчов връх“,
участък „Лита“, разположено в землището на
гр. Луковит, община Луковит, област Ловеч,
която се извършва със средства на концесионера и на негов риск.
2. Определя концесионна площ с размер
239,6 дка, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 15 в координатна
система „1970 г.“ съгласно приложението. В
тези граници концесионната площ включва:
2.1. Площта на находище „Станчов връх“,
участък „Лита“, с размер 172,5 дка, индивидуализирана с координатите на точки от № 1
до № 11 по външния контур на утвърдените
запаси и ресу рси в координатна система
„1970 г.“ съгласно приложение – неразделна
част от концесионния договор.
2.2. Площите, необходими за осъществяване
на дейностите по концесията, извън добива.
3. Определя срок на концесията 35 години. Началният срок на концесията е датата
на влизане в сила на концесионния договор.
4. Концесионният договор влиза в сила от
датата на представяне на банковата гаранция
по т. 8.1.1.
5. Определя пряко за концесионер „Успех“
АД – София – титуляр на Удостоверение за
търговско откритие № 0489 от 24 септември
2014 г., издадено от министъра на икономиката
и енергетиката.
6. Концесията да се осъществява при следните условия:
6.1. Добивът на подземното богатство се
осъществява след:
6.1.1. съгласуване от министъра на енергетиката на проектите и плановете по т. 7.2.3 от
това решение, изготвени въз основа на мерките
и условията в Решение № ПН 12 ПР/2014 г.
на директора на Регионалната инспекция по
околната среда и водите (РИОСВ) – Плевен;
решението е приложение – неразделна част
от проекта по т. 7.2.3.1;
6.1.2. съгласуване на цялостния работен
проект за добив и първична преработка и на
цялостен работен проект за ликвидация или
консервация на миннодобивния обект и за
рекултивация на засегнатите земи с Агенция
„Пътна инфраструктура“ и въз основа на
разрешение за извършване на дейностите по
добива на подземни богатства от находище
„Станчов връх“, участък „Лита“, издадено по
реда на чл. 26 от Закона за пътищата.
6.2. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, включително на горите и земите в
национални паркове и резервати, правата
върху горските територии и земеделските
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земи, културните ценности, националната
сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната инфраструктура
от републиканската пътна мрежа.
6.3. Правата и задълженията по концесията
да не се прехвърлят на трети лица освен с разрешение на Министерския съвет при условията
и по реда на действащото законодателство.
6.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
6.4.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
6.4.2. да не допуска наднормено натоварване
със замърсители на околната среда на обектите,
подлежащи на здравна защита съгласно § 1, т. 3
от допълнителните разпоредби на Наредбата за
условията и реда за извършване на оценка на
въздействието върху околната среда, приета с
Постановление № 59 на Министерския съвет
от 2003 г. (ДВ, бр. 25 от 2003 г.);
6.4.3. да не нарушава режима на експлоатация на санитарно-охранителните зони
около водоизточниците и съоръженията за
питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни
и хигиенни нужди, съгласно Наредба № 3
от 2000 г. за условията и реда за проучване,
проектиране, утвърждаване и експлоатация на
санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово
водоснабдяване и около водоизточниците
на минерални води, използвани за лечебни,
профилактични, питейни и хигиенни нужди
(ДВ, бр. 88 от 2000 г.);
6.4.4. да извършва всички дейности по предоставената концесия в съответствие с установените технически и технологични стандарти;
6.4.5. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
6.4.6. да спазва указанията, давани от министъра на енергетиката при съгласуване на
проектите;
6.4.7. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия;
6.4.8. да не разкрива и да не предоставя на
трети лица документация и информация по
чл. 13 ЗПБ, свързана с обекта на концесия,
без изрично писмено съгласие от министъра
на енергетиката.
6.5. За упражняване на правата и изпълнение
на задълженията по концесията не се изискват
задължителни подобрения в находището.
6.6. Концесионерът може да упражнява
правата, произтичащи от предоставената концесия, само върху земя от концесионната площ,
върху която е придобил съответни права и е
променил предназначението є при условията
и по реда на действащото законодателство.
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6.7. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа
на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който включва концесионната площ
и пътните връзки между площта на находището
и местните и/или републиканските пътища.
7. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
7.1. Основни права на концесионера:
7.1.1. да добива подземни богатства – строителни материали – мергелни глини, в границите на находището по т. 1;
7.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – мергелни глини;
7.1.3. право на ползване върху минните
отпадъци от добива и първичната преработка
на подземни богатства за срока на концесията;
7.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на находището, складиране, преработка, транспорт
и продажба на подземните богатства по т. 1;
7.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се
определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за
допълнително добиваните полезни изкопаеми;
7.1.6. да ползва за срока на концесията
съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и
техническа документация и информация за
находището по т. 1.
7.2. Основни задължения на концесионера:
7.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
7.2.1.1. изпълнява съгласуваните проекти
и планове по това решение и концесионния
договор;
7.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещото разработване на
находището;
7.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
7.2.1.4. опазва компонентите на околната
среда;
7.2.1.5. управлява отпадъците от добива и
първичната преработка на подземните богатства в съответствие с плана за управление на
минните отпадъци, съгласуван с министъра
на енергетиката;
7.2.2. да внася концесионното плащане при
условия и в срокове, определени в концесионния договор;
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7.2.3. да изработи и да съгласува с министъра на енергетиката, а при необходимост – и
с други компетентни държавни органи, в
срокове, при условия и по ред, определени в
концесионния договор:
7.2.3.1. цялостен работен проект (ЦРП) за
добив и първична преработка; неразделна част
от ЦРП трябва да бъде теренно-ситуационен
план на концесионната площ, изработен в
подходящ мащаб, с нанесени отстояния до
път III-307 и принадлежащите му пътни съоръжения; след съгласуването му ЦРП става
неразделна част от концесионния договор;
7.2.3.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична
преработка – при възникнала необходимост
от това; в тези случаи концесионерът уведомява РИОСВ – Плевен, за уточняване на
необходимостта от провеждане на процедури
по реда на нормативната уредба по опазване
на околната среда преди съгласуването от
министъра на енергетиката;
7.2.3.3. годишен работен проект за добив
и първична преработка за всяка година от
срока на концесията; след съгласуването му
годишният работен проект става неразделна
част от концесионния договор;
7.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от проекта
по т. 7.2.3.1; концесионерът представя на
министъра на енергетиката на всеки пет години от срока на концесията актуализация
на проекта за ликвидация или консервация
на миннодобивния обект и за рекултивация
на засегнатите земи;
7.2.3.5. годишни работни проекти за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващи неразделна част от проектите
по т. 7.2.3.3;
7.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци; след одобряване от министъра
на енергетиката планът за управление на
минните отпадъци става неразделна част от
концесионния договор;
7.2.4. да уведомява компетентните държавни органи при условия и по ред, определени
в концесионния договор, за всяко обстоятелство, което може да създаде опасност за
земните недра, околната среда, водите, човешкото здраве, защитените със закон територии
и обекти, включително на горите и земите
в национални паркове и резервати, правата
върху горските територии и земеделските
земи, културните ценности, националната
сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната инфраструктура
от републиканската пътна мрежа;
7.2.5. да съставя и да води геоложка и
техническа документация за дейностите по
концесията съгласно изискванията на действащото законодателство;

С Т Р.

56

ДЪРЖАВЕН

7.2.6. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
7.2.6.1. шестмесечен отчет за добитите и
действително продадени количества мергелни
глини и среднопретеглената им продажна
цена за отчетния период, както и за дължимото концесионно плащане за съответното
шестмесечие до 15 дни след изтичането на
отчетния период;
7.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния работен проект за добив и първична
преработка и за вложените инвестиции през
изтеклата година, както и за изменението на
запасите, включващ необходимите документи
и доказателства, удостоверяващи верността
на посоченото в отчета, в срок до 31 януари
на следващата година;
7.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните
запаси в находището при доказана необходимост от ликвидация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи;
7.2.7. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
7.2.8. да спазва стриктно изискванията
на чл. 160, ал. 2 от Закона за културното
наследство;
7.2.9. да уведоми Областното пътно управление – Ловеч, на чиято територия ще се
осъществяват добивните дейности, за упражняване на контрол по компетентност през
целия период на концесията;
7.2.10. да спазва ограниченията и изискванията по чл. 26 от Закона за пътищата
за допустимите дейности в обхвата на пътищата, пътните съоръжения и обслужващите
зони, както и да не нанася повреди и да не
допуска унищожаване на пътищата, пътните
съоръжения и принадлежностите на пътя,
като при установено нарушение в ширините
на обслужващите зони по чл. 7, ал. 2 и 3 и
при неспазени изисквания на чл. 26 от Закона за пътищата концесионерът извършва
рекултивация на нарушените терени;
7.2.11. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
7.2.12. да извърши ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за своя сметка при условия и в
срокове, определени в съгласувания проект
по т. 7.2.3.4;
7.2.13. при прекратяване на концесионния
договор да предаде концесионния обект по
т. 1 при условия и по ред, определени в концесионния договор.
7.3. Основни права на концедента:
7.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
7.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително:
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7.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията
по т. 7.2.6;
7.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
7.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право
на собственост – върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа документация;
7.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени в концесионния договор, изцяло
или част от банковите гаранции по т. 8.1.1
и 8.1.2;
7.3.5. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение
от страна на концесионера на което и да е от
задълженията по това решение и договора и/
или при нарушаване на условие за осъществяване на концесията.
7.4. Основни задължения на концедента:
7.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
7.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор;
7.4.3. да не разкрива и да не предоставя
на трети лица документация и информация по чл. 13 от ЗПБ, свързана с обекта на
концесия, без изрично писмено съгласие от
концесионера.
8. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
8.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението
на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване
на годишна вноска от обезпечението по т. 8.2,
данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението
за концесионно плащане, лихви за забавено
изпълнение на задължението за плащане на
ДДС, както и неустойки при неизпълнение на
непарични задължения или при нарушаване
на условие по концесията:
8.1.1. за първата година от срока на концесията гаранцията е в размер 7380 лева и
се предоставя не по-късно от седем дни след
датата на подписване на концесионния договор;
8.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 100 на сто от стойността
на концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС, но не по-малко от стойността на минималното годишно концесионно
плащане с начислен ДДС, и се предоставя на
концедента до 31 януари на съответната година;
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8.1.3. банковите гаранции по т. 8.1.1 и 8.1.2
са валидни до 28 февруари на следващата
година;
8.1.4. при усвояване изцяло или на част от
гаранциите по т. 8.1.1 и 8.1.2 концесионерът е
длъжен да възстанови техния размер в 10-дневен срок от уведомлението на концедента за
усвояването им.
8.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи. Видът
на финансовото обезпечение и предвиденият
размер на средствата се договарят между
страните в концесионния договор.
8.3. Неустойки и лихви при неизпълнение на
договорните задължения. Формите на неизпълнение, условията и редът за тяхното установяване, както и видът и размерът на санкциите
се определят в концесионния договор.
9. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, концесионно плащане, върху размера на което се
дължи ДДС, както следва:
9.1. Парични концесионни плащания за
срока на концесията, дължими на 6-месечни
вноски, като срокът на плащане е 30-о число
на месеца, следващ отчетния период.
9.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
9.3. Размерът на всяко плащане се определя
конкретно за всяка 6-месечна вноска, като 7 на
сто от базата за изчисляване на концесионното
плащане се умножи по добитото количество
подземно богатство за съответния отчетен
период съгласно чл. 1, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от
Методиката за определяне на конкретния
размер на концесионното възнаграждение за
добив на строителни и скалнооблицовъчни
материали – приложение № 4 към чл. 11 от
Наредбата за принципите и методиката за
определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда
на Закона за подземните богатства, приета с
Постановление № 127 на Министерския съвет
от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и
доп., бр. 46 от 2007 г.).
9.4. Размерът на концесионното плащане
за единица добито подземно богатство по
т. 9.3 не може да бъде по-нисък от стойността, получена съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква
„б“ – мергелни глини, и ал. 4 от методиката
по т. 9.3 и Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г. относно краткосрочната
статистика и Регламент (ЕО) № 1158/2005 г.
на Европейския парламент и на Съвета от 6
юли 2005 г. за изменение на Регламент (ЕО)
№ 1165/98 на Съвета.
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9.5. Минималният размер на концесионното
плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) от срока на концесията не може да бъде
по-нисък от сумата, определена на база 30 на
сто от предвидения средногодишен добив за
срока на концесията – 15 000 тона/шестмесечие добити мергелни глини и предвидените
стойности за единица добито подземно богатство съгласно т. 9.4.
9.6. Размерът на концесионното плащане по
т. 9.3 и минималният размер на концесионното
плащане по т. 9.4 и 9.5 се променят с допълнително споразумение към концесионния договор
при промяна на законодателството, уреждащо
условията и реда за тяхното определяне.
9.7. Министърът на енергетиката превежда
по бюджета на Община Луковит част от извър
шеното концесионно плащане в размер 50 на
сто, определена при условията и по реда на
чл. 81, ал. 2 от Закона за концесиите, без ДДС.
10. Концесионерът не дължи концесионно плащане за времето на реализиране на
дейностите, предвидени в съгласуван проект
за техническа ликвидация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите
земи, при условие че не се извършва добив
на подземни богатства, при условия и по ред,
определени в концесионния договор.
11. Оправомощава министъра на енергетиката:
11.1. Да проведе преговори и да сключи
концесионния договор с „Успех“ – АД, София,
в срок до шест месеца от влизането в сила
на решението за предоставяне на концесия.
11.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
11.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
11.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на концесионния договор.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към т. 2
Коо рдинатен регистър на граничните точки
на концесионната площ на находище „Станчов
връх“, участък „Лита“
Координатна система „1970 г.“
№

X (м)

Y (м)

1.

4 686 523.6

9 478 977.1

2.

4 686 518.6

9 478 998.9

3.

4 686 570.3

9 479 022.0

4.

4 686 625.4

9 479 057.9
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№

X (м)

Y (м)

5.

4 686 665.2

9 479 090.1

6.

4 686 694.2

9 479 122.8

7.

4 686 734.0

9 479 225.6

8.

4 686 778.8

9 479 319.2

9.

4 686 817.2

9 479 431.3

10.

4 686 822.0

9 479 472.3

11.

4 686 821.3

9 479 499.9

12.

4 686 864.6

9 479 559.1

13.

4 686 889.4

9 479 589.2

14.

4 686 925.2

9 479 602.0

15.

4 686 938.3

9 479 612.9

4191

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
НАРЕДБА № 9
от 26 май 2016 г.

за условията и реда за издаване на разреше
ния за засаждане на лозя
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. (1) С наредбата се определят условията и редът за издаване на разрешения за
засаждане и презасаждане на лозя. Разрешителният режим за лозови насаждения се
прилага до 31 декември 2030 г.
(2) Разрешения се издават за нови насаждения, за презасаждане, включително за
присаждане, и за преобразуването на права
на засаждане, на презасаждане и на права от
Национален резерв.
(3) Забранява се създаване на лозови насаждения без издадено разрешение по ал. 2.
Чл. 2. (1) Разрешенията по чл. 1, ал. 2 се
издават на заявители, които са собственици
или ползватели на друго правно основание
на площите, за които са подали заявление.
(2) Разрешения за презасаждане или за
преобразуване на права на засаждане, на
презасаждане, включително за присаждане,
и на права от Национален резерв се издават
само на вписани в лозарския регистър производители с регистрирани лозарски стопанства
на територията на лозарския район, в който
се намират заявените имоти.
(3) Разрешения се издават за засаждане и
презасаждане само на винени сортове лозя,
класифицирани съгласно член 81, параграф 2
от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември
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2013 г. за установяване на обща организация
на пазарите на селскостопански продукти
(OB, L 347, 20.12.2013 г.) (Регламент (ЕС)
№ 1308/2013).
Г л а в а

в т о р а

ПЛОЩИ, ОСВОБОДЕНИ ОТ ИЗДАВАНЕТО
НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ
Чл. 3. (1) Издаването на разрешения за
лозови насаждения не се прилага за засаждането или презасаждането на лозя на площи:
1. предназначени за експериментални цели;
2. предназначени за отглеждане на лозов
посадъчен материал;
3. от които се произвеждат вино или лозаро-винарски продукти, предназначени за
консумация само в домакинството на производителя или от организации, които не
извършват търговска дейност и произвеждат
вино само за вътрешна консумация;
4. при презасаждане от производител, на
когото са отчуждени имоти за държавна или
общинска нужда, които са били засадени с лозя.
(2) Изключенията по ал. 1, т. 1, 2 и 3 се
прилагат, когато:
1. съответната площ не превишава 0,1 ха;
2. производителят не предлага на пазара
вино или други лозаро-винарски продукти.
(3) В случаите на ал. 1, т. 4 производителят има право да засади нова площ, от която
чистата получена реколта не трябва да надвишава 105 на сто от реколтата, получена от
отчуждената площ.
Чл. 4. (1) Засаждането или презасаждането
на площите по чл. 3 се извършва след предварително уведомление до Изпълнителната
агенция по лозата и виното.
(2) Уведомлението по а л. 1 т рябва да
включва цялата информация за размера и
местоположението на площите, както и периода, през който ще се проведе експериментът,
или периода, през който ще се произвежда
лозовият посадъчен материал. Удължаването
на тези периоди също се съобщава на Изпълнителната агенция по лозата и виното.
(3) Новозасадените площи по чл. 3 се
вписват в лозарския регистър.
Чл. 5. (1) Производителите могат да подадат мотивирано искане до Изпълнителната
агенция по лозата и виното произведеното на
площите по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 грозде, както
и получените от това грозде лозаро-винарски
продукти да бъдат предлагани на пазара в
периода на провеждане на опитите или на
производството на посадъчния материал.
(2) Изпълнителната агенция по лозата и
виното дава разрешение по ал. 1, когато при
анализиране на пазарната ситуация се установи, че одобряването на искането по ал. 1
не носи риск от неблагоприятно повлияване
на пазарното равновесие.
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(3) В края на периода по ал. 1 производителят трябва да:
1. заяви удължаване на периода на опита
или на производството на посадъчния материал, или
2. получи разрешение за засаждане или за
презасаждане на лозя, или
3. изкорени за своя сметка лозята от площите по ал. 1.
Г л а в а

т р е т а

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА НОВИ
НАСАЖДЕНИЯ
Чл. 6. (1) Разрешения за нови насаждения
се издават всяка година за площ в размер 1
на сто от общата площ на засадените лозя в
страната към 31 юли на предходната година.
(2) Разрешения за нови насаждения се
издават на заявители, които са собственици
или ползватели на площите, които ще бъдат
засадени с лозя, като тези площи не трябва да
бъдат по-малки от площта, за която е заявено
разрешението.
(3) Когато заявената за нови насаждения
площ превишава площта по ал. 1, се извършва
пропорционално разпределение между всички
отговарящи на условията на чл. 2 заявители
въз основа на площите, за които са поискали
разрешение.
(4) Разрешения за нови насаждения са валидни за срок три години считано от датата
на издаването им.
Чл. 7. (1) Всяка година в срок до 1 март
министърът на земеделието и храните по
предложение на изпълнителния директор на
Изпълнителната агенция по лозата и виното
може да издаде заповед за:
1. ограничаване на площта по чл. 6, ал. 1,
и/или
2. прилагане на критерии за доп устимост и/или на критерии за приоритет при
предоставяне на разрешения за нови лозови
насаждения.
(2) С прилагането на критерии за допустимост по ал. 1, т. 2 може да се ограничи
издаването на разрешения на регионално
равнище и/или за площи, които отговарят
на изискванията за производство на вина
със защитено наименование за произход, на
вина със защитено географско указание или
за площи без географско указание.
(3) Въведените ограничения по ал. 1, които
допринасят за организираното нарастване
на размера на лозовите насаждения, трябва
да бъдат обосновани с необходимостта да се
избегне риска от:
1. прекомерно предлагане на лозаро-винарски продукти предвид пазарните перспективи
за тях, като ограниченията не трябва да надхвърлят необходимото за постигане на тази
цел, и/или
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2. значително обезценяване на определено защитено наименование за произход или
защитено географско указание.
(4) При изготвяне на предложението на
изпълнителния директор на Изпълнителната
агенция по лозата и виното по ал. 1 се обсъждат
препоръките на браншовите организации и на
организациите и групите на производители в
лозаро-винарския сектор.
Чл. 8. (1) Всяка година в срок до 1 май
изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното със заповед
определя срока за подаване на индивидуални
заявления за издаване на разрешения за нови
лозови насаждения, който не може да бъде
по-кратък от 30 дни.
(2) Заявленията по ал. 1 са по образец,
у твърден от изпълнителни я дирек тор на
Изпълнителната агенция по лозата и виното, и се подават в териториалното звено на
Изпълнителната агенция по лозата и виното
по местонахождението на заявените площи.
В заявленията се посочват:
1. лозарското стопанство, в което ще се
извърши засаждането;
2. размерът на заявената площ или заявените площи;
3. сортовете, които ще се засаждат и дали
са предназначени за производство на вина
със защитено наименование за произход,
със защитено географско указание или без
географско указание;
4. идентификатори на имотите, в които ще
се извърши засаждане.
(3) Към заявленията по ал. 1 се прилагат
актуални скици на имотите, издадени не порано от 6 месеца преди датата на подаване,
и документи, доказващи правното основание
за ползване на заявените площи, които могат
да бъдат:
1. нотариални актове, решения на общинските служби по земеделие, вписани договори,
с които се придобива право на собственост
върху земеделски земи, или решения по чл. 37е,
ал. 4 от Закона за собствеността и ползването
на земеделските земи;
2. договори за аренда или за наем на земеделски земи;
3. договори за предоставяне на земеделски
земи на кооперация за съвместно обработване;
4. съдебни решения, които заместват актове по т. 1.
(4) Договорите по ал. 3, т. 2 трябва да съдържат изрично съгласие на собственика на
имота за създаване на лозови насаждения. Към
датата на подаване на заявлението договорите
за наем трябва да са със срок не по-малко от
три винарски години, следващи годината на
подаване на заявлението.
(5) Когато документите по ал. 3 са предоставяни на Изпълнителната агенция по лозата
и виното при други процедури или могат да
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бъдат намерени в публични регистри, заявителят следва да посочи по кои процедури е
представил изискуемите документи.
(6) При подаване на индивидуални заявления по ал. 1 лицата, които не са вписани
в лозарския регистър, едновременно подават
и заявление за регистрация като гроздопроизводители.
Чл. 9. (1) В срок до 10 работни дни от
подаване на заявлението по чл. 8, ал. 1 териториалното звено на Изпълнителната агенция
по лозата и виното извършва проверка на
предоставените документи.
(2) При установяване на непълноти и/или
нередовности в заявлението и/или приложените към него документи териториалното
звено на Изпълнителната агенция по лозата
и виното писмено уведомява производителя,
който в срок до 10 работни дни от получаването му представя исканите документи или
писмени обяснения.
(3) Когато производителят не отстрани
непълнотите и/или нередовностите в срока по
ал. 2, заявлението се оставя без разглеждане
и документите се връщат на заявителя. Производителят може да подаде ново заявление
през съответната винарска година.
(4) При обоснована необходимост в срок до
7 работни дни от извършване на проверката по
ал. 1 териториалното звено на Изпълнителната
агенция по лозата и виното извършва проверка
на място на заявените за засаждане площи
и изготвя снимков материал. Резултатите от
проверката се отразяват в контролен лист в
два екземпляра, подписан от длъжностните
лица, които са я извършили, и от производителя или негов упълномощен представител.
(5) В срок до 3 работни дни от приключване
на проверките по ал. 2 и 4 териториалните
звена на Изпълнителната агенция по лозата
и виното изготвят предложение за одобрение
или отхвърляне на заявленията по чл. 8, ал. 1
и ги изпращат в централното управление на
агенцията.
(6) В срок до 7 работни дни от получаване на предложенията по ал. 5 служители на
централното управление на Изпълнителната
агенция по лозата и виното оценяват съответствието на предложените за одобрение
по реда на ал. 5 заявления с критериите за
допустимост по чл. 2.
(7) Въз основа на предложението по ал. 5
и оценката по ал. 6 Изпълнителната агенция
по лозата и виното определя допустимите за
издаване на разрешения заявления и допустимите за създаване на нови лозови насаждения
площи по всяко от тях.
Чл. 10. (1) Когато след приключване на
приема общият размер на площите по чл. 9,
ал. 7, допустими за създаване на нови лозови
насаждения, за съответната година не над-

ВЕСТНИК

БРОЙ 42

вишава площта по чл. 6, ал. 1 или по чл. 7,
ал. 1, т. 1, за всички заявления се издават
разрешения за нови насаждения.
(2) Когато след приключване на приема
общият размер на площите по чл. 9, ал. 7,
допустими за създаване на нови лозови насаждения, за съответната година надвишава
площта по чл. 6, ал. 1 или по чл. 7, ал. 1,
т. 1, се прилага правилото на чл. 6, ал. 3
или критериите по чл. 7, ал. 1, т. 2. В тези
случаи разрешения за нови насаждения се
издават за част от заявленията и/или за част
от заявените в тях площи пропорционално
на заявените площи.
(3) Разрешенията за нови насаждения по
ал. 1 и 2 се издават от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лозата и
виното след определяне на допустимостта на
заявленията по чл. 9, ал. 7, но не по-късно от
1-ви август на съответната година, и са валидни за срок три години считано от датата на
издаването им. Изпълнителният директор на
Изпълнителната агенция по лозата и виното
мотивирано отказва със заповед издаването
на разрешения за нови насаждения на заявленията, които не съответстват на критериите
за допустимост по чл. 2.
(4) В разрешението за засаждане се посочват:
1. уникален идентификационен номер на
производителя, на който се предоставя разрешението за засаждане, и идентификационен
номер на лозарското стопанство;
2. идентификационен номер на лозарското
стопанство на производителя, в което ще се
извърши засаждането;
3. данни за имота или имотите, за които
се предоставя разрешението за заса ж дане – ЕК АТТЕ на землището на населеното
място, номер на имота или имотите, размер
на площта и правно основание за ползване;
4. срок за упражняване на разрешението
за засаждане;
5. ред за обжалване на акта;
6. сортове лози, които ще се засаждат.
(5) Когато предоставеното разрешение
на заявител е за по-малко от 50 на сто от
заявената площ, той може да се откаже от
него с подаване на заявление по образец,
утвърден от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното в
срок до един месец от датата, на която е бил
уведомен за издадено разрешение, без да му
бъдат налагани санкции. Отказаната площ
от заявителите се добавя през следващата
година към площта по чл. 6, ал. 1.
(6) Разрешенията и отказите по ал. 3 се
съобщават и могат да бъдат обжалвани по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.
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ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПРЕЗАСАЖДАНЕ
Чл. 11. (1) Разрешения за презасаждане,
включително за присаждане, се издават само за
площ, която е еквивалентна на изкоренената,
и са валидни за срок три години считано от
датата на издаването им.
(2) Заявленията за разрешения за презасаждане се подават целогодишно в една от
следните форми:
1. заявление за разрешение за презасаждане
след изкореняване на лозовите насаждения от
определена площ;
2. заявление за разрешение за презасаждане
с отложено изкореняване на лозовите насаждения от определена площ от производител,
който се ангажира да извърши изкореняването;
3. заявление за присаждане на лозовите
насаждения на определена площ.
(3) Когато изкореняването е извършено след
1 януари 2016 г., заявления по ал. 1, т. 1 могат
да се подават до края на втората винарска
година след годината, в която то е извършено.
(4) Със заявлението по ал. 2, т. 2 заявителят трябва да поеме задължение да извърши
изкореняване на посочените площи с лозови
насаждения най-късно до края на четвъртата
година от датата, на която са били засадени
нови лозя. Към заявлението по ал. 1, т. 2
производителят прилага банкова гаранция
за извършване на изкореняването в полза
на Изпълнителната агенция по лозата и виното за срок 3 години на стойност 1500 лв.
на хектар.
(5) Гаранцията по ал. 4 се освобождава в
срок до 45 дни от датата на съобщението за
изкореняване на старите лозя до съответното териториално звено на Изпълнителната
агенция по лозата и виното. Когато изкореняването не бъде извършено в срока по ал. 4,
Изпълнителната агенция по лозата и виното
уведомява производителя за неизпълнението,
усвоява гаранцията по ал. 4 и прилага член
71 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.
Чл. 12. (1) Производителят подава в териториалното звено на Изпълнителната агенция
по лозата и виното по местонахождението
на подлежащите на изкорен яване площи
уведомление за начало на изкореняването по
образец, утвърден от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лозата и
виното, в което се описват идентификатори
на имотите и размер на площта, подлежаща
на изкореняване, сортовете, които заявителят
ще изкорени, и се прилагат:
1. актуални скици на имотите с отбелязване за вещни тежести, издадени не по-рано
от 6 месеца преди датата на подаване на
заявлението;
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2. документи по чл. 8, ал. 3; когато заявените имоти се стопанисват под наем, договорите трябва да съдържат изрично съгласие
на собственика на имота/ите за изкореняване
на лозята и да бъдат със срок не по-малък от
края на винарската година, в която е подадено
уведомлението.
(2) Когат о изиск уем и т е док у мен т и са
предоставяни на Изпълнителната агенция
по лозата и виното при други процедури
или могат да бъдат намерени в публични
регистри, заявителят следва да декларира
по кои процедури е представил изискуемите
документи.
Чл. 13. (1) В срок до 10 работни дни от
подаване на уведомлението по чл. 12 териториалното звено на Изпълнителната агенция
по лозата и виното извършва проверка на
предоставените документи и сравнява данните за посочените в него имоти с данните от
лозарското стопанство, вписани в лозарския
регистър.
(2) При установяване на непълноти и/или
нередовности в уведомлението и в приложените към него документи териториалното
звено на Изпълнителната агенция по лозата
и виното писмено уведомява производителя,
който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомлението представя изисканите
документи или писмени обяснения.
(3) В срок до 7 работни дни от извършване
на проверката по ал. 1 или след отстраняване
на непълнотите и/или нередовностите по ал. 2
териториалното звено на Изпълнителната
агенция по лозата и виното извършва проверка
на място на заявените имоти за установяване
на действителното агротехническо състояние
на лозовите насаждения, измерва с GPS устройство ефективно засадената площ с винени
лозя и изготвя снимков материал. Резултатите
от проверката се отразяват в контролен лист
в два екземпляра, подписан от длъжностните
лица, извършили проверката, и производителя
или негов упълномощен представител.
Чл. 14. (1) Изкореняването на лозовите
насаждения може да започне след получаване на писмено уведомление за измерената
ефективно засадена площ и се извършва в
рамките на винарската година, в която е
подадено уведомлението.
(2) При изкореняване производителят е
длъжен да отстрани напълно всички надземни части на лозовите насаждения, корените
им, както и да почисти площта от всички
растителни остатъци.
(3) Не по-късно от 30 дни след приключване
на изкореняването производителят подава в
съответното териториално звено на Изпълнителната агенция по лозата и виното уведомление за край на изкореняване по образец, в
което се посочват размерът на изкоренената
площ по имоти, както и датите за начало и
край на изкореняването.
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(4) В срок до 7 работни дни от подаване
на уведомлението по ал. 3 териториалното
звено на Изпълнителната агенция по лозата
и виното извършва проверка на място на
изкоренените площи и изготвя снимков материал. Резултатите от проверката се отразяват
в контролен лист в два екземпляра, подписан
от длъжностните лица, извършили проверката, и производителя или негов упълномощен
представител.
(5) В случай че при проверката по ал. 4 се
установи неизпълнение на изискванията по
чл. 14, ал. 2, териториалното звено на Изпълнителната агенция по лозата и виното издава
задължително предписание и определя срок
за изпълнението им.
(6) В срок до 15 работни дни от извършване на проверката по ал. 4 Изпълнителната
агенция по лозата и виното отразява изкореняването в лозарския регистър, уведомява
производителя и му изпраща актуална справка
на лозарското стопанство.
Чл. 15. (1) Заявленията за разрешения за
презасаждане по чл. 11, ал. 2, т. 1, 2 и 3 са по
образец, утвърден от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лозата и
виното, и се подават в териториалното звено
на Изпълнителната агенция по лозата и виното по местонахождението на заявените за
изкореняване площи.
(2) В заявленията за разрешение за презасаждане по чл. 11, ал. 2, т. 1 се посочват:
1. идентификатори на имотите и размер на
площта, където е извършено е изкореняването;
2. идентификатори на имотите и размер на
площта, на която ще се извърши презасаждане,
в същото стопанство на заявителя; предложената за одобряване площ за презасаждане
следва да бъде не по-малка от площта, на
която е извършено изкореняването;
3. сортовете, които заявителят ще засади.
(3) В заявленията за разрешение за презасаждане по чл. 11, ал. 2, т. 2 и 3 се посочват:
1. идентификатори на имотите и размер на
площта, където ще се извърши изкореняването;
2. идентификатори на имотите и размер на
площта, на която ще се извърши презасаждане,
в същото стопанство на заявителя; предложената за одобряване площ за презасаждане
следва да бъде не по-малка от площта, на
която е извършено изкореняването;
3. период, в който ще се извърши презасаждането или присаждането;
4. сортовете, които заявителят ще засади
или присади.
(4) Към заявленията по чл. 11, ал. 2, т. 1
за имотите, в които ще се извършва презасаждането, се прилагат:
1. актуални скици на имотите с отбелязване за вещни тежести, издадени не по-рано
от 6 месеца преди датата на подаване на
заявлението;
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2. документи, доказващи правното основание за ползване на площите, които ще се
засаждат, съгласно чл. 8, ал. 3 и 4.
(5) Към заявленията по чл. 11, ал. 2, т. 2 и
3 за имотите, които ще се изкореняват, и за
имотите, в които ще се извършва презасаждането, се прилагат:
1. актуални скици на имотите с отбелязване за вещни тежести, издадени не по-рано
от 6 месеца преди датата на подаване на
заявлението;
2. документи, доказващи правното основание за ползване на площите, които ще се
засаждат, съгласно чл. 8, ал. 3; когато заявените за засаждане имоти се стопанисват под
наем, договорите трябва да съдържат изрично
съгласие на собственика на имота за създаване
на лозови насаждения и да бъдат със срок не
по-кратък от пет винарски години, следващи
годината на подаване на заявлението;
3. банковата гаранция по чл. 11, ал. 4.
(6) Когато документите по ал. 4 и 5 са
предоставяни на Изпълнителната агенция
по лозата и виното при други процедури или
могат да бъдат намерени в публични регистри,
заявителят трябва да посочи по кои процедури
е представил изискуемите документи.
Чл. 16. (1) В срок до 10 работни дни от
подаване на заявлението по чл. 11, ал. 2, т. 1
териториалното звено на Изпълнителната
агенция по лозата и виното извършва проверка на предоставените документи и сравнява
данните за изкоренените имоти с данните за
лозарското стопанство, вписани в лозарския
регистър.
(2) При установяване на непълноти и/или
нередовности в заявлението и/или приложените към него документи териториалното
звено на Изпълнителната агенция по лозата
и виното писмено уведомява производителя,
който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомлението представя изисканите
документи или писмени обяснения.
(3) В случаите, когато производителят не
отстрани непълнотите и/или нередовностите
в срока по ал. 2, заявлението се оставя без
разглеждане и документите се връщат на заявителя. В този случай производителят може
да подаде през съответната винарска година
ново заявление.
(4) Когато презасаждане ще се извършва
върху площи, различни от изкоренените, при
обоснована необходимост съответното териториално звено на Изпълнителната агенция
по лозата и виното извършва в срок до 7 работни дни от проверката по ал. 1 проверка
на място на заявените за засаждане площи
и изготвя снимков материал. Резултатите от
проверката се отразяват в контролен лист в
два екземпляра, подписан от длъжностните
лица, извършили проверката, и производителя
или негов упълномощен представител.
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Чл. 17. (1) В срок до 10 работни дни от
приключване на проверките по чл. 16 в Централното управление на ИАЛВ се извършва
проверка дали заявлението за разрешение
за презасаждане отговаря на следните изисквания:
1. искането за презасаждане е за същото
стопанство на заявителя, в което ще се извърши или е извършено изкореняването;
2. изкореняваните лозови насаждения са
плододаващи;
3. презасаждането няма да доведе до значително обезценяване на определено защитено
наименование за произход или защитено
географско указание.
(2) В срок до 15 работни дни от приключване на проверките по ал. 1 изпълнителният
директор на Изпълнителната агенци я по
лозата и виното въз основа на извършените
проверки издава разрешение за презасаждане
или отхвърля заявлението с мотивиран отказ.
(3) В разрешението за презасаждане се
посочват:
1. уникален идентификационен номер на
производителя, на който се предоставя разрешението за презасаждане, и идентификационен
номер на лозарското стопанство;
2. идентификационен номер на лозарското стопанство на производителя, в което е
извършено или предстои да бъде извършено
изкореняването;
3. данни за имота или имотите, за които
се предоставя разрешението за презасаждане – ЕК АТТЕ на землището на населеното
място, номер на имота или имотите, размер
на площта и правно основание за ползване;
4. сорт лози, които ще се засаждат или
присаждат;
5. срок за упражняване на разрешението
за презасаждане;
6. ред за обжалване на акта.
(4) Разрешението за презасаждане и отказът
за неговото издаване по ал. 2 се съобщават и
могат да бъдат обжалвани по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 18. (1) В срок до 30 дни от приключване
на засаждането по издадено разрешение за
презасаждане, но не по късно от 31 август на
съответната винарска година производителят
подава в съответното териториално звено на
Изпълнителната агенция по лозата и виното
уведомление за извършено засаждане или
присаждане по образец, утвърден от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция
по лозата и виното.
(2) В срок до 10 работни дни от получаване
на заявлението по ал. 1 съответното териториално звено на Изпълнителната агенция
по лозата и виното извършва проверка на
място на заявените имоти, която включва
измерване с GPS устройство и изготвяне на
снимков материал на ефективно засадената
площ. Резултатите от проверката се отразяват
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в контролен лист в два екземпляра, подписан
от длъжностните лица, които са я извършили,
и от производителя или негов упълномощен
представител.
(3) В срок до 15 работни дни от извършване
на проверката по ал. 2 Изпълнителната агенция по лозата и виното отразява измереното
засаждане в лозарския регистър, уведомява
производителя и му изпраща актуална справка
на лозарското стопанство.
Г л а в а

п е т а

П РЕ ОБРА З У В А Н Е Н А П РА В А З А З АСА ЖДАНЕ И ПРЕЗАСА ЖДАНЕ В РАЗРЕ
ШЕНИЯ
Чл. 19. (1) Валидните права за засаждане,
за презасаждане или от Национален резерв,
които са предоставени на производителите
до 31 декември 2015 г., но още не са използвани, могат да бъдат ползвани след 1 януари
2016 г. само след като бъдат преобразувани
в съответните разрешения.
(2) Заявления за преобразуване на предоставените права по ал. 1 или на части от тях в
разрешения могат да се подават в териториалните звена на Изпълнителната агенция по
лозата и виното до 31 декември 2020 г., но не
по-късно от три месеца преди изтичането им.
(3) Заявленията по ал. 2 са по образец,
утвърден от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното, и
в тях се посочва:
1. лозарско стопанство, на което са предоставени правата по ал. 1;
2. номер на акта за предоставяне на право
по ал. 1;
3. идентификатори на имотите и размер на
площта, на която ще се извърши засаждане.
(4) Към заявлението по ал. 2 се прилагат:
1. актуални скици на имотите за засаждане
с отбелязване за вещни тежести, издадени не
по-рано от 6 месеца преди датата на подаване
на заявлението;
2. документи, доказващи правното основание за ползването на имотите за засаждане,
съгласно чл. 8, ал. 3; когато заявените имоти
се стопанисват под наем, договорите трябва да
съдържат изрично съгласие на собственика
на имота за създаване на лозови насаждения
и да бъдат със срок не по-кратък от срока на
валидност на преобразуваните права.
Чл. 20. (1) В срок до 10 работни дни от
подаване на заявлението по чл. 19, ал. 2 териториалното звено на Изпълнителната агенция
по лозата и виното извършва проверка на
предоставените документи.
(2) При установяване на непълноти и/или
нередовности в заявлението и/или приложените към него документи териториалното
звено на Изпълнителната агенция по лозата
и виното писмено уведомява производителя,
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който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомлението представя изисканите
документи или писмени обяснения.
(3) В случаите, когато производителят не
отстрани непълнотите и/или нередовностите
в срока по ал. 2, заявлението се оставя без
разглеждане и документите се връщат на заявителя. Производителят може да подаде през
съответната винарска година ново заявление
по чл. 19, ал. 2.
(4) При обоснована необходимост в срок
до 7 работни дни от проверката по ал. 1 съответното териториално звено на Изпълнителната агенция по лозата и виното извършва
проверка на място на заявените за засаждане
и за презасаждане площи и изготвя снимков
материал. Резултатите от проверката се отразяват в контролен лист в два екземпляра,
подписан от длъжностните лица, които са я
извършили, и от производителя или негов
упълномощен представител.
(5) В срок до 10 работни дни от приключване на проверките по ал. 4 в Централното
управление на Изпълнителната агенция по
лозата и виното се извършва проверка дали
заявлението за разрешение по чл. 19, ал. 2
отговаря на следните изисквания:
1. заявителят разполага с неизползвани
валидни права по чл. 19, ал. 1;
2. исканото разрешение се отнася до същото
лозарско стопанство, на което са предоставени
права по чл. 19, ал. 1.
Чл. 21. (1) В срок до 15 работни дни от
извършване на проверката по чл. 20 изпълнителният директор на Изпълнителната агенция
по лозата и виното издава разрешение за
засаждане/презасаждане или отхвърля заявлението с мотивиран отказ.
(2) В разрешението за засаждане/презасаждане се посочват данните по чл. 10, ал. 4
и номер и вид на акта за предоставяне на
правото по чл. 19, ал. 1.
(3) Разрешението за засаждане/презасаждане и отказът за неговото издаване по ал. 1
се съобщават и могат да бъдат обжалвани по
реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(4) Засаждането по издадените разрешения
се извършва при спазване на изискванията
на чл. 18.
Чл. 22. (1) Разрешени ята, издадени по
чл. 21, са валидни за същия период като
преобразуваните права по чл. 19, ал. 1, но не
по-късно от 31 декември 2023 г. Те изтичат, ако
не бъдат използвани в срока им на валидност.
(2) Площите, за които са издадени разрешенията по чл. 21, не са част от площта по
чл. 6, ал. 1.
(3) Когато разрешенията по чл. 21 са
издадени чрез преобразуване на права за презасаждане, произлизащи от изкореняване на
лозя в същото стопанство, производителят има
право да получи подпомагане за тях по мярка
„Преструктуриране и конверсия на лозя“ от
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Националната програма за подпомагане на
лозаро-винарския сектор до края на периода
на валидността им.
(4) Когато разрешенията по чл. 21 са издадени чрез преобразуване на права за презасаждане, различни от правата по ал. 3, на
права за засаждане или на права, придобити
от Национален резерв, производителят има
право да получава подпомагане по мярка
„Преструктуриране и конверсия на лозя“ до
края на прилагането на Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския
сектор 2014 – 2018 г.
Г л а в а

ш е с т а

ИЗПОЛЗВАНЕ И КОНТРОЛ НА РАЗРЕШЕ
НИЯТА ЗА ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ
Чл. 23. (1) Издадените разрешения не могат
да се прехвърлят на други лица освен при
правоприемство в следните случаи:
1. по наследство, включително по завещание
и чрез делба на наследство;
2. при сливане, вливане, разделяне или
отделяне на юридически лица;
3. при преобразуване на юридическо лице.
(2) Въз основа на обосновано искане от
титулярите на разрешения за нови насаждения или за презасаждане Изпълнителната
агенция по лозата и виното им предоставя
право лозята да бъдат засадени в същото
стопанство на площ, различна от тази, за
която е било издадено разрешението, при
условие че новата площ има същия размер
и без да се променя срокът на валидност на
издаденото разрешение.
(3) Искането по ал. 2 е по образец, утвърден от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното, и се
подава в съответното териториално звено на
Изпълнителната агенция по лозата и виното
по местонахождение на одобрената за засаждане площ.
(4) Към искането по ал. 2 се прилагат за
имотите, в които ще се извършва засаждането, актуални скици с отбелязване за вещни
тежести, издадени не по-рано от 6 месеца
преди датата на подаване на заявлението, и
документи по чл. 8, ал. 3. Когато заявените
имоти се стопанисват под наем, договорите
трябва да съдържат изрично съгласие на
собственика на имота за създаване на лозови
насаждения и да бъдат със срок минимум
три винарски години, следващи годината на
срока на валидност на издаденото разрешение.
Чл. 24. (1) Титулярите на разрешения за
засаждане, за презасаждане или за преобразуване на права на засаждане или презасаждане
са длъжни да декларират в срок до 30 дни в
Изпълнителната агенция по лозата и виното:
1. изкореняването на лозята по чл. 11,
ал. 2, т. 2;
2. засаждането на лозята;
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3. всяко изменение на собствеността или
ползването на лозовия масив;
4. промяна в предварително заявения сорт
за засаждане или присаждане.
(2) При неизпълнение на задължение по
ал. 1 нарушителят се наказва с глоба или
имуществена санкция съгласно Закона за
виното и спиртните напитки.
(3) Когато титуляр на разрешение за засаждане, за презасаждане или за преобразуване
на права на засаждане или презасаждане не
го използва в срока по чл. 10, ал. 3 или по
чл. 11, ал. 1, се наказва с глоба или имуществена санкция съгласно Закона за виното и
спиртните напитки.
(4) Не се налага наказанието по ал. 3, когато
неизпълнението е до 10 на сто от площта, за
която е предоставено разрешението.
Чл. 25. (1) Изпълнителната агенция по
лозата и виното упражнява системен контрол
върху извършването на засаждане и изкореняване на лозя.
(2) Контролът по ал. 1 се упражнява по
реда за контрол по спазване изискванията
на Закона за виното и спиртните напитки по
отношение на производствения потенциал.
Чл. 26. (1) Производителите са длъжни да
изкореняват за своя сметка площите, засадени
с лозя без разрешение.
(2) Когато Изпълнителната агенция по
лозата и виното установи наличието на лозя,
които са засадени без разрешение, уведомява
производителя и му дава срок четири месеца
да извърши изкореняването. Ако производителят не изкорени неразрешените насаждения,
Изпълнителната агенция по лозата и виното
в срок до две години след изтичането на
четиримесечния срок осигурява тяхното принудително изкореняване по реда на Закона за
виното и спиртните напитки, като направените
разходи се заплащат от производителя.
(3) Когато производителят не изпълни
задълженията си по ал. 1 или 2, подлежи на
санкците, предвидени в член 64 от Регламент
(ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент
и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно
финансирането, управлението и мониторинга
на общата селскостопанска политика и за
отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО)
№ 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000,
(ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ, L 347/549 от 20.12.2013 г.).
(4) Площите, засадени с лозя без разрешение, не получават подпомагане по схеми и
мерки, финансирани от държавния бюджет и
от фондовете на Съюза.
(5) Изпълнителната агенция по лозата и
виното съобщава на Европейската комисия
до 1 март всяка година общия размер на площите, за които е установено, че са засадени
след 1 януари 2016 г. с лозя без разрешение,
както и размера на площите, изкоренени по
реда на ал. 1 и 2.

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 5

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Изкореняване“ е пълно отстраняване
на лозовите коренища, които се намират на
площ, засадена с лозя.
2. „Лозарско стопанство“ е стопанска и
технологична единица с единно управление,
намираща се на територията на един лозарски
район, която се състои от лозарски имоти и
в която производителят на винено грозде е
собственик на лозарските имоти или ги ползва
на друго правно основание.
3. „Неразрешено насаждение“ е лозово
насаждение, извършено без разрешение за
засаждане.
4. „Ново насаждение“ е насаждение, за
което е предоставено разрешение за ново
засаждане.
5. „Титуляр на разрешение за нови насаждения или за презасаждане“ е физическо или
юридическо лице, на чието име е издадено
разрешение за ново засаждане или право на
презасаждане на лозя.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 39
от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на
Европейския съюз.
§ 3. През 2016 г. заповедта по чл. 7, ал. 1
може да бъде издадена в срок до 7 дни от
влизане на наредбата в сила, а заповедта
по чл. 8, ал. 1 се издава в срок до 14 дни от
влизане на наредбата в сила.
§ 4. Изискванията на глава втора се прилагат по отношение на площи, предназначени
за експериментални цели и за отглеждане на
лозов посадъчен материал, засадени преди
1 януари 2016 г., въз основа на права за засаждане, до края на периода на експеримента
или на периода за отглеждане на лозовия
посадъчен материал.
§ 5. Неприключените процедури по предоставяне на права за презасаждане по реда
на Закона за виното и спиртните напитки се
довършват по реда на чл. 8 от Регламент за
изпълнение (ЕС) № 2015/561 от 7 април 2015 г.
за определяне на правила за прилагането на
Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на
схемата за разрешаване на лозови насаждения (ОВ, L 93/12 от 9.04.2015 г.), като след
отправено искане на заявителя до изпълнителния директор на Изпълнителната агенция
по лозата и виното вместо акт за право на
презасаждане се издава автоматично разрешение за презасаждане за одобрените площи.
§ 6. Разрешението за превръщане на правата на презасаждане или правата от Национален
резерв, заявено пред Изпълнителната агенция
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по лозата и виното преди влизане в сила на
наредбата, се счита за валидно предоставено,
когато производителят, притежаващ такива
права, го е подал по реда на чл. 68 от Регламент (ЕС) № 1308/2013. Започналото засаждане по реда на чл. 20 или съответно чл. 26,
ал. 6 – 9 от Закона за виното и спиртните
напитки след подаване на посоченото искане
се счита за валидно извършено.
§ 7. Производителите, които имат недовършена процедура по издаване на акт за
право на презасаждане, по която е извършена
проверка за край на изкореняване съгласно
чл. 19, ал. 3 ЗВСН, могат да извършат засаждането на цялата или част от изкоренената
ефективна площ (описана в контролния лист
от проверката) по реда на чл. 20 ЗВСН след
отправено до изпълнителния директор на
Изпълнителната агенция по лозата и виното
искане за издаване на разрешение за презасаждане за съответната площ.
§ 8. В Наредба № 2 от 2014 г. за условията
и реда за предоставяне на финансова помощ
по Национална програма за подпомагане
на лозар о -ви нар ск и я с ек т ор за периода
2014 – 2018 г. (обн., ДВ, бр. 34 от 2014 г.; изм.,
бр. 60 и бр. 89 от 2014 г., бр. 92 от 2015 г. и
бр. 8 от 2016 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 5 се правят следните изменения:
а) в ал. 1, т. 2 буква „б“ се изменя така:
„б) разрешения за засаждане, с които се
преобразуват права за засаждане от националния резерв;“
б) в ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. разрешение за едновременно отглеждане
на стари и нови лозови насаждения за определен период от време (отложено изкореняване),
който не надвишава три години;“.
2. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
а) в ал. 2 думите „право на презасаждане“
се заменят с „разрешение за презасаждане“;
б) в ал. 4 думите „права от националния
резерв“ се заменят с „разрешения за засаждане,
с които се преобразуват права за засаждане
от Национален резерв“;
в) в ал. 7, т. 1 накрая се добавя „ако се
установи, че в резултат на свързаността се
надхвърля таванът, определен в ал. 1“.
3. В чл. 9, ал. 3 се правят следните изменения:
а) в т. 1, буква „б“ думите „издаден акт за
право на презасаждане“ се заменят с „издадено разрешение за презасаждане“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. за дейности по чл. 5, ал. 1, т. 2, буква „б“ –
при издадено разрешение за засаждане, с което
се преобразуват права за засаждане, кандидатът
вписва неговия номер в заявлението“.
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4. В чл. 12 ал. 6 се изменя така:
„(6) Кандидатите, чийто проект се реализира изцяло с преобразувани права на
засаждане от Национален резерв, представят разрешението за засаждане, с което се
преобразуват права за засаждане от Национален резерв.“
5. В чл. 13, ал. 9 се създава изречение второ:
„Заявлението за предоставяне на финансова
помощ получава пълен или частичен отказ
в случай на:
1. несъответствие на целите на Национална
програма за подпомагане на лозаро-винарския
сектор за периода 2014 – 2018 г., дейностите
и изискванията, определени в тази наредба
и в правото на Европейския съюз;
2. несъответствие на проекта с изискването
по ал. 4 за минимален брой точки;
3. недостатъчен бюджет за финансиране на
подаденото заявление, определен в заповедта
по чл. 3, ал. 3;
4. установяване на обстоятелства по чл. 8,
ал. 7.“
6. В чл. 17 ал. 5 се изменя така:
„(5) Изпълнителната агенция по лозата и
виното изпраща служебно на Държавен фонд
„Земеделие“ издадените разрешения за:
1. презасаждане за дейностите по чл. 5,
ал. 1, т. 1, буква „а“ и т. 2, буква „а“;
2. засаж дане, с които се преобразуват
права за засаждане от Национален резерв,
за дейностите по чл. 5, ал. 1, т. 2, буква „б“;
3. присаждане за дейностите по чл. 5, ал. 1,
т. 1, буква „б“.“
7. В чл. 20, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
а) в т. 5 думите „по т. 3“ се заменят с
„по т. 4“;
б) създава се т. 7:
„7. при условие че ползвателят е изпълнил
по-малко от 80 на сто от всички дейности по
договора, констатирано от Държавен фонд
„Земеделие“ с проверките по чл. 18, ал. 1 и 3,
на ползвателя не се предоставя безвъзмездна
финансова помощ.“
8. В чл. 24 ал. 4 и 5 се изменят така:
„(4) В срок до 3 работни дни от одобрение
на заявлението изпълнителният директор
на Изпълнителната агенция по лозата и виното издава разрешение за презасаждане с
отложено изкореняване за целите на мярка
„Преструктуриране и конверсия на лозя“.
(5) Разрешението по ал. 4 се получава
лично или чрез упълномощено лице в териториалното звено на Изпълнителната агенция
по лозата и виното.“
9. В чл. 27, ал. 3 думите „право на презаса ж дане“ се замен ят с „разрешение за
презасаждане“.
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10. В чл. 37, ал. 3 се създава т. 13:
„13. декларации, удостоверяващи съгласие
на винопроизводителите, за участие в промоционалния проект.“
11. В чл. 39, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
а) в т. 3 думите „чл. 37, ал. 4, т. 2“ се заменят с „чл. 37, ал. 4, т. 1“;
б) в т. 4 думите „чл. 37, ал. 4, т. 1“ се заменят с „чл. 37, ал. 4, т. 2“;
в) създава т. 7:
„7. не са представени декларации, удостоверяващи съгласие на винопроизводителите,
за участие в промоционалния проект.“
12. В допълнителната разпоредба, в § 1,
т. 21 се създава изречение второ: „Неизползваните, но валидни права за засаж дане
от Национален резерв се преобразуват в
разрешения за засаж дане на права от Национален резерв“.
13. В приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, в
т. 4 навсякъде думите „права от Национален
резерв“ се заменят с „разрешения за засаждане,
с които се преобразуват права за засаждане
от Национален резерв“.
14. В приложение № 2 към чл. 8, ал. 2 се
правят следните изменения:
а) навсякъде думите „право/то на презасаждане“ се заменят с „разрешение/то за
презасаждане“;
б) последното изречение се изменя така:
„За създаване на лозови насаждения с разрешения за засаждане, с които се преобразуват
права за засаждане от Национален резерв, не
се предоставя парично обезщетение за загуба
на доход.“
15. В приложение № 6 към чл. 13, ал. 4
ред 5 се изменя така:
„
5. Проектът
се реализира изц яло
с разрешения, издадени чрез преобразу ване
на права от
национа лния резерв

Вси чк и дейнос т и по засаждане в
проекта се
реа лизи рат с
разрешени я,
издадени чрез
преобразуване
на права от
на ц иона л н и я
резерв

Ра з р ешен ие,
издадено чрез
преобразуване на права от
Националния
резерв

20 т.

“
§ 9. Изпълнението на наредбата се възлага
на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното.
§ 10. Наредбата влиза в сила на 15 юни
2016 г. с изключение на глава трета, която
влиза в сила от деня на обнародването є в
„Държавен вестник“.
Министър:
Десислава Танева
4187
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение на Наредба № 11 от
2002 г. за международен автомобилен превоз
на пътници и товари (обн., ДВ, бр. 108 от
2002 г.; изм., бр. 83 и 85 от 2005 г., бр. 26, 46 и
95 от 2006 г., бр. 36 от 2007 г., бр. 73 от 2008 г.,
бр. 92 от 2011 г., бр. 69 и 85 от 2012 г.; доп.,
бр. 41 от 2014 г. и бр. 20 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 8, ал. 3 думата „7-дневен“ се
заменя с „5-дневен“.
§ 2. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 числото „30“ се заменя с „15“.
2. В ал. 6 думата „10-дневен“ се заменя
със „7-дневен“.
3. В ал. 7 думата 10-дневен“ се заменя със
„7-дневен“.
4. В ал. 10 думата „7-дневен“ се заменя с
„3-дневен“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. В Наредба № 33 от 1999 г. за обществен
превоз на пътници и товари на територията
на Република България (обн., ДВ, бр. 101 от
1999 г.; изм. и доп., бр. 50 и 95 от 2000 г.,
бр. 36 от 2001 г.; изм. с Решение № 219 от
2002 г. на ВАС на Република България – бр. 8
от 2002 г.; изм. и доп., бр. 40 и 108 от 2002 г.;
изм. с Решение № 1043 от 2003 г. на ВАС на
Република България – бр. 16 от 2003 г.; изм.,
бр. 46 от 2006 г., бр. 13 от 2011 г., бр. 52 и 69
от 2012 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 10:
а) в ал. 1 числото „30“ се заменя с „15“;
б) в ал. 4 думата „14-дневен“ се заменя с
„3-дневен“.
2. В чл. 11:
а) в ал. 1 числото „5“ се заменя с „10“;
б) в ал. 3 числото „5“ се заменя с „10“.
3. В чл. 79:
а) в ал. 1 числото „30“ се заменя с „15“;
б) в ал. 4 думата „14-дневен“ се заменя с
„3-дневен“.
4. В чл. 80:
а) в ал. 1 думата „пет“ се заменя с „десет“;
б) в ал. 3 числото „5“ се заменя с „10“.
§ 4. Производствата, започна ли преди
влизане в сила на наредбата, за издаване на
лиценз на Общността и за продължаване на
срока на лиценза на Общността, за издаване
на заверени копия към лиценза на Общността и за издаване на дубликат на лиценза на
Общността, както и започналите производства за издаване на лиценз за извършване на
обществен превоз на пътници или товари на
територията на Република България, за продължаване на срока на лиценза за извършване
на обществен превоз на пътници или товари
на територията на Република България и за
издаване на дубликат на лиценза се довършват
в досегашните срокове.
Министър:
Ивайло Московски
4199
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЕНЕРГЕТИКАТА
РАЗРЕШЕНИЕ № 453
от 15 април 2016 г.
за проучване на минни отпадъци – подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 7 от Закона за
подземните богатства, в площ „Баритна мина
Стара Загора“, разположена в землището на
гр. Стара Загора, община Стара Загора, област
Стара Загора
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 и чл. 41,
ал. 1 от Закона за подземните богатства, § 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.) и протоколно решение
по т. 23 от протокол № 13 от заседанието на
Министерския съвет на 30 март 2016 г. разрешавам на „Лацио Кост ру ционе“ – ЕООД,
София – титуляр на разрешението, дружество,
вписано в търговския регистър на Агенцията
по вписванията, с ЕИК 200171932, със седалище и адрес на управление София 1504, район
„Оборище“, ул. Тракия 15, да извърши за своя
сметка проучване на минни отпадъци – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 7 от Закона за
подземните богатства, в площ „Баритна мина
Стара Загора“, разположена в землището на
гр. Стара Загора, община Стара Загора, област
Стара Загора, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 2 години.
2. Размерът на площта е 0,07 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
коорд и нат и на г ра н и ч н и т е т оч к и с ъгласно
приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания
са определени в работна програма, неразделна
част от договора за проучване.
Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява
от министъра на енергетиката.
Министър:
Т. Петкова

Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Баритна мина Стара Загора“
Координатна система 1970 г.
№

X [m]

Y [m]

1.

4635536.52

9436908.74

2.

4635442.29

9437075.37

3.

4635347.23

9437076.19

4.

4635291.83

9437106.79

5.

4635199.94

9436846.83

6.
4204

4635355.49

9436782.41

РАЗРЕШЕНИЕ № 454
от 15 април 2016 г.
за проучване на строителни материали – подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ „Логодаж“, разположена
в землището на с. Логодаж, община Благоевград,
област Благоевград
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 и чл. 41, ал. 1
от Закона за подземните богатства и протоколно
решение по т. 24 от протокол № 13 от заседанието
на Министерския съвет на 30 март 2016 г. разрешавам на „Интерпром“ – ЕООД, София – титуляр
на разрешението, дружество, вписано в търговския
регистър на Агенцията по вписванията, с ЕИК
121115366, със седалище и адрес на управление
София 1324, ж.к. Люлин, бл. 812, вх. Д, ап. 99, да
извърши за своя сметка проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ
„Логодаж“, разположена в землището на с. Логодаж, община Благоевград, област Благоевград,
при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 0,7 кв. км.
3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
Разрешението влиза в сила от датата на влизане
в сила на договора за проучване с титуляря.
Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.
Министър:
Т. Петкова
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Приложение
към т. 3

Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Логодаж“
Координатна система 1970 г.
№

X [m]

Y [m]

1.

4524499.3

8464772.0

2.

4524240.4

8465827.3

3.

4523580.9

8465331.3

4.
4205

4523912.5

8464490.6

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ КЪМ
МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА
ЗАПОВЕД № 360
от 15 април 2016 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация и Решение
на комисията по т. 37 съгласно протокол № 7
от 28.03.2016 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с
чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на
потребителите, Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки във връзка с чл. 99
от Закона за защита на потребителите, чл. 73 от
Административнопроцесуалния кодекс, протокол
от изпитване № 4700416110185 от 19.02.2016 г.,
издаден от Изпитвателен център „Алмитест“,
София, удостоверяващ, че предлаганата на пазара
детска количка, марка „Lorelli“, модел „ONYX“,
не отговаря на стандарт БДС ЕN1888:2012 „Изделия за отглеждане на малки деца. Колесни
средства за придвижване на деца (детски колички). Изисквания за безопасност и методи за
изпитване“, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното
или безвъзмездното пускане на пазара на детска
количка, марка „Lorelli“, модел „ONYX“ (Е-559),
произход – Китай, като стока, представляваща
сериозен риск и опасност за здравето на потребителите (бебета и малки деца).
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне
от пазара и изземването от потребителите на
описаната в заповедта стока по реда, условията
и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки, и да
отправят предупреждения към потребителите
за рисковете, които стоките съдържат.
Мотиви:
Съгласно протокол от изпитване
№ 4700416110185 о т 19.02.2016 г., изда ден о т

ВЕСТНИК
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Изпитвателен цент ър „А лмитест“, Софи я, с
вх. № Ц-02-1963 от 10.03.2016 г. детската количка
не отговаря на стандарт БДС ЕN1888:2012 „Изделия за отглеждане на малки деца. Колесни
средства за придвижване на деца (детски колички). Изисквания за безопасност и методи за
изпитване“ по следните показатели:
т. 8.3.1 – в защитеното пространство има
опасни места на срязване и притискане – местата на свързване на ламелите, които оформят
сенника;
т. 8.7 – в защитеното пространство има опасни
краища и издадени части – местата на свързване
на ламелите, които оформят сенника;
т. 8.10.3.1 – предното дясно колело се счупва
по време на изпитването при тестването по метода по т. 8.10.3.2.
Неизп ъ л нен ие т о на т е зи изиск ва н и я з а
безопасност може да доведе до сериозни наранявания на детето (прищипване на пръстите,
оттоци и наранявания на главата и нараняване
при преобръщане на количката).
На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1
от Административнопроцесуалния кодекс допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне предлагането на стоки
на пазара с несъответствие със стандарт БДС
ЕN1888:2012, което несъответствие би могло да
доведе до риск за живота и здравето на потребителите (бебета и малки деца) от нараняване.
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез
КЗП пред съда в тридневен срок от съобщаването му независимо дали настоящата заповед
е оспорена.
3. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите
и тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

4178

Председател:
Д. Маргаритов

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
„НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“
ЗАПОВЕД № ЧР-з-189
от 27 април 2016 г.
На основание чл. 44, ал. 3 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ нареждам:
Утвърждавам класификатор на длъжностите
в Държавна агенция „Национална сигурност“
съгласно приложението.
Отменям Заповед рег. № ЧР-з-338 от 3.08.2015 г.
(ДВ, бр. 67 от 2015 г.).
Заповедта влиза в сила считано от датата на
издаването є.
Председател:
Д. Георгиев
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Приложение

Класификатор на длъжностите в ДАНС
№

Длъжностни наименования

1

2

М и н и ма л на
Вид
образователдлъжност
на степен

Необходим
ранг

3

4

5

висша
ръководна

магистър

държавен агент
I степен

магистър

държавен агент
II степен

магистър

специален агент
I степен

ръководна

магистър

специален агент
II степен

ръководна

бакалавър

главен агент
I степен

ръководна

бакалавър

главен
агент
II степен

22. Главен експерт

изпълнителска

бакалавър

старши агент
I степен

23. Главен експерт

изпълнителска

бакалавър

старши агент
IІ степен

24. Главен експерт

изпълнителска

бакалавър

старши агент
IІІ степен

25. Главен експерт

изпълнителска

бакалавър

старши агент
IV степен

26. Експерт

изпълнителска

бакалавър

младши агент
I степен

27. Експерт

изпълнителска

бакалавър

младши агент
II степен

28. Експерт

изпълнителска

бакалавър

младши агент
III степен

29. Експерт

изпълнителска

бакалавър

младши агент
IV степен

А

Държавни служители по ЗДАНС

А.1 Държавни служители с висше образование
1.

Административен секретар

2.

Директор на специализирана дирекция

3.

Директор на специализирана дирекция (служител по
сигурността на информацията)

4.

Директор на специализирана административна дивисша
рекция
ръководна

5.

Директор на териториална дирекция „Национална
сигурност“

6.

Ръководител на звено „Вътрешен одит“

7.

Заместник-директор на специализирана дирекция

8.

Заместник-директор на специализирана администраръководна
тивна дирекция

9.

Заместник-директор на териториална дирекция

10.

Директор на териториална дирекция „Национална
сигурност“

11. Началник на самостоятелен териториален отдел
12. Началник на отдел
13. Задграничен представител I степен
14. Началник на сектор
15. Вътрешен одитор
16. Задграничен представител II степен
17. Финансов контрольор
18. Началник на сектор
19. Вътрешен одитор
20. Задграничен представител II степен
21. Финансов контрольор
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№

Длъжностни наименования

1

2

ВЕСТНИК
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М и н и ма л на
Вид
образователдлъжност
на степен
3

Необходим
ранг

4

5

А.2 Държавни служители със средно образование
1.

Командир на отделение

2.

Главен специалист

3.

Главен специалист по охраната

4.

Водач на специален автомобил I степен

5.

Главен специалист

6.

Главен специалист по охраната

7.

Водач на специален автомобил I степен

8.

Специалист

9.

Специалист по охраната

10. Водач на специален автомобил II степен
11. Специалист
12. Специалист по охраната
13. Водач на специален автомобил II степен
14. Специалист
15. Специалист по охраната
16. Водач на специален автомобил IІ степен
Б

младши
изпълнителска

средно
главен сътрудник
образование
I степен

младши
изпълнителска

средно
главен сътрудник
образование
IІ степен

младши
изпълнителска

средно
образование

сътрудник
I степен

младши
изпълнителска

средно
образование

сътрудник
II степен

младши
изпълнителска

средно
образование

сътрудник
IIІ степен

Лица, работещи по трудово правоотношение

№

Длъжностни наименования

КОД по НКПД

Ръководни, аналитични и приложни специалисти с висше образование
I.

Образователно-квалификационна степен магистър или
бакалавър

1.

Заместник-председател

1112

7093

2.

Експерт

2422

6056

3.

Систем-организатор

2529

6006

4.

Счетоводител

2411

6004

5.

Специалист по информационни източници

2522

6004

3115

3005

II. Специалисти със средно специално образование
Първа група
1.

Механик по автотранспорта

2.

Механик по технически контрол на МПС

3115

3045

3.

Счетоводител

3313

3001

4.

Техник на телефонна и свързочна техника

3522

3007

4311

2004

III. Специалисти със средно образование
Първа група
1.

Отчетник, счетоводство
Втора група

1.

Систем-оператор (национални системи)

3513

3002

2.

Управител на склад

4321

2021

4322

2002

Трета група
1.

Отчетник на МТИ

С Т Р.
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IV. Помощен персонал със средно образование
Първа група
1.

Снабдител

4321

2015

2.

Домакин

4321

3022

3.

Систем-оператор

3513

3003

5412

3003

5230

1001

Втора група
1.

Технически сътрудник
Трета група

1.

Касиер

V. Квалифицирани работници
1.

Водопроводчик

7126

2002

2.

Дърводелец

7115

2002

3.

Електромонтьор

7412

2009

4.

Монтьор на МПС

7231

2005

5.

Монтьор на отоплителна инсталация

7127

2003

6.

Монтьор на технически средства

7233

2031

7.

Строителен работник

9312

0003

8.

Огняр

8182

2004

9622

0001

VI. Неквалифицирани работници
1.

Общ работник

2.

Работник по озеленяване

9214

0015

3.

Чистач

9112

0004

В

Държавни служители по ЗДСл

НаименоНаименование на
№ Длъжностно ниво
вание на
длъжностното ниво
длъжността

Минимални изисквания за заемане на
длъжността
образователна
степен

ранг

професионален
опит

1.

6

Експертно ниво 2

държавен
експерт

магистър

III младши

4 години

2.

7

Експертно ниво 3

главен
експерт

бакалавър

IV младши

3 години

3.

9

Експертно ниво 5

старши
юрисконсулт

магистър

IV младши

2 години

4.

9

Експертно ниво 5

старши
счетоводител

бакалавър

IV младши

2 години

5.

11

Експертно ниво 7

юрисконсулт

магистър

V младши

не се изисква

Експертно ниво 7

младши
експерт

професионален
бакалавър
по ……………

V младши

не се изисква

Експертно ниво 7

счетоводител

професионален
бакалавър
по ……………

V младши

не се изисква

6.

7.
4233

11

11
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ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД
РЕШЕНИЕ № 136
от 27 април 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 150 ЗУТ във връзка с решение
на ОЕСУТ, прието с протокол № 4 от 10.03.2016 г.,
Общинският съвет – Свиленград, одобрява специализирана план-схема и ПУП – парцеларен
план, като част от КИП (комплексен инвестиционен проект) за изграждане на външно сградно
водопроводно отклонение към склад за строителни материали и административна сграда,
намиращи се в ПИ № 000569, м. Речни лозя, в
землището на Свиленград.

4171

Председател:
Н. Динков

РЕШЕНИЕ № 137
от 27 април 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 150 ЗУТ във връзка с решение
на ОЕСУТ, прието с протокол № 4 от 10.03.2016 г.,
Общинският съвет – Свиленград, одобрява специализирана план-схема и ПУП – парцеларен план,
като част от КИП (комплексен инвестиционен
проект) за изграждане на външен електропровод, захранващ ПИ № 000569, м. Речни лозя, в
землището на Свиленград.

4172

Председател:
Н. Динков

ОБЩИНА СИЛИСТРА
РЕШЕНИЕ № 225
от 28 април 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и § 124, ал. 1
ПЗРЗИДЗУТ и Решение № 059 на ОЕСУТ, взето
на заседание с протокол № 06 от 16.03.2016 г.,
Общинският съвет – гр. Силистра, одобрява
подробен устройствен план на територията на
община Силистра: „ПУП – ПЗ на част от земеделски имот № 006058 от картата на възстановената собственост в местността Царска милост в
землището на с. Ветрен“.

4216

Председател:
М. Димитрова

ОБЩИНА СИМИТЛИ
РЕШЕНИЕ № 207
от 13 май 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Симитли, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на кабелна линия за захранване на поземлен имот № 127086, намиращ
се в местност Мразеница, землище на с. Градево,

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 3

община Симитли. Засегнати от парцеларния план
имоти – поземлен имот № 127086, поземлен имот
№ 127061 и поземлен имот № 000272.
2. Одобрява подробен устройствен план –
парцеларен план за т расе на водопроводно
отклонение за захранване на поземлен имот
№ 127086, намиращ се в местност Мразеница,
землище на с. Градево, община Симитли. Засегнати от парцеларния план имоти – поземлен имот
№ 127086, поземлен имот № 127061 и поземлен
имот № 000272.
3. Упълномощава кмета на община Симитли да
предприеме необходимите правни и фактически
действия по изпълнението на решението.

4215

Председател:
Вл. Христов

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ
ЗАПОВЕД № ЗУТ-5
от 16 май 2016 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 129, ал. 3, т. 1 ЗУТ, Решение
по точка първа от протокол № 1 от заседание
на Областния експертен съвет по устройство на
територията на 11.01.2016 г.; Заповед № ЗУТ-13
от 22.07.2014 г. на областния управител на Софийска област за разрешаване изработването на
подробен устройствен план – план за застрояване
(ПУП – ПЗ) и изменение на план за застрояване
(ИПЗ) за контур „Рудничен комплекс „Елаците“
в землището на гр. Етрополе, община Етрополе,
и землището на с. Челопеч, община Челопеч,
попадащ в концесионната площ, предоставена
на „Елаците – МЕД“ – АД, с Решение № 924
от 9.11.2012 г. на МС на Република България;
т ех ни ческо за да ние; с та новище по ч л. 125,
ал. 7 ЗУТ, издадено от РИОСВ – София, с изх.
№ 26-00-6079 от 11.07.2014 г. за разработване на
устройствен план; писмо с изх. № 26-00-11135 от
23.11.2015 г. от РИОСВ – София, относно решение по ОВОС; Решение № СО-04-04 от 2015 г. по
оценка на въздействието върху околната среда;
Решение № 3-I-3, протокол № 3 от 28.07.2015 г.
на комисия в Изпълнителната агенция по горите за предварително съгласуване за промяна
предназначението на поземлени имоти в горски
територии – частна държавна собственост, и
собственост на „Елаците – МЕД“ – АД; съгласувателно писмо изх. № 1202031611 от 11.12.2015 г.
на „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД; съгласувателно писмо изх. № ТО-1561 от 9.12.2015 г.
на „В и К“ – ЕООД, София; здравно заключение
изх. № 32-21-390 от 7.12.2015 г. на РЗИ – Софийска област; договор за предоставяне на концесия
от 15.11.1999 г.; акт за изключителна държавна
собственост № 405 от 19.10.1998 г. за находище
„Елаците“ от 1220 дка; акт за частна държавна
собственост № 97 от 5.08.1999 г., издаден на основание чл. 148 ППЗДС за рудодобивен комплекс
„Елаците – МЕД“ – АД – сгради и съоръжения;
Решение № 138 от 5.03.2009 г. на МС на Република България; допълнително споразумение № 4
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от 20.03.2009 г. към договор за предоставяне на
концесия, сключен на 15.11.1999 г.; Решение № 924
от 9.11.2012 г. на МС на Република България; допълнително споразумение № 6 от 5.03.2013 г. към
договор за предоставяне на концесия, сключен
на 15.11.1999 г.; разрешително за водовземане
№ 11110007 от 14.11.2007 г. на Басейнова дирекция
„Дунавски район“; разрешително за водовземане
№ 11130013 от 14.11.2007 г. на Басейнова дирекция „Дунавски район“; Заповед № ЗУТ-13 от
30.08.2012 г. на областния управител на Софийска
област; Заповед № ЗУТ-14 от 28.11.2012 г. на областния управител на Софийска област; Решение
№ 135 от 2.11.2010 г. на Общинския съвет – гр.
Етрополе, за одобряване на ПУП – ПЗ на имот
640.435 от КВС на гр. Етрополе; проект за подробен устройствен план – план за застрояване
и изменение на плана за застрояване за контур
„Рудничен комплекс „Елаците“ в землищата на
гр. Етрополе, община Етрополе, и с. Челопеч,
община Челопеч, Софийска област; схеми на
подземни проводи и съоръжения; съгласувателно
писмо изх. № 503 от 25.01.2016 г. от Басейнова
дирекция „Дунавски район“; писма изх. № РД-0600-40 от 11.04.2016 г. от Община Етрополе и изх.
№ 09-01-106 от 4.05.2016 г. от Община Челопеч 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 вх. рег. № 30.00-372 от 17.12.2015 г.
от „Елаците – МЕД“ – АД, одобрявам подробен устройствен план – план за застрояване и
изменение на плана за застрояване за контур
„Рудничен комплекс „Елаците“ в землищата на
гр. Етрополе, община Етрополе, и с. Челопеч,
община Челопеч, Софийска област, включващ
следните поземлени имоти:
– от землището на гр. Етрополе, община Етрополе – имоти № 0.14, 0.31, 96.10, 640.667 (0.13),
640.668 (0.13), 640.669 (0.15), 640.733 (0.15), 640.734
(0.15), 640.735 (0.16), 640.737 (0.16), 640.738 (0.16),
640.739 (0.16), 640.740 (0.16), 640.741 (0.16), 640.742
(0.16), 640.743 (0.32), 640.744 (0.32), 640.745 (0.32),
640.746 (0.32), 640.747 (0.32), 640.748 (0.32), 640.749
(0.32), 640.750 (0.32), 640.751 (0.32), 640.752 (0.549),
640.753 (0.549), 640.754 (0.549), 640.755 (0.549),
640.756 (0.549), 640.757 (0.549), 640.758 (0.549), 640.759
(0.549), 640.760 (0.70), 640.761 (0.70), 640.382, 640.636
(640.623), 640.638 (640.625), 640.640 (640.626), 640.642
(640.628), 640.643 (640.628), 640.644 (640.628), 640.773
(0.6), 640.774 (0.6) и 640.781 (0.17), и
– от землището на с. Челопеч, община Челопеч – имоти № 1.695, 1.742 (1.696), 1.743 (1.696),
1.744 (1.696), 1.745 (1.696), 1.753 (1.696), 1.754 (1.696),
1.816 (1.697), 1.817 (1.697), 1.493, 1.494, 1.497, 1.498,
1.694, 1.719 (0.971), 1.721 (1.688), 1.723 (1.686), 1.725
(1.682), 1.727 (1.680), 1.729 (1.678), 1.731 (1.684), 1.736
(1.690), 1.737 (0.948), 1.740 (0.948), 1.746 (1.495), 1.748
(1.504), 1.750 (1.504) и 1.751 (1.692).
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.

4214

Областен управител:
Р. Иванова
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63. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на
подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение
за проучване на подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 5 ЗПБ – строителни материали, в площ
„Д жулиница“, разположена в землището на
с. Гложене, община Козлодуй, област Враца,
описана със следните гранични точки в координатна система 1970 г.:
№

X [m]

Y [m]

1.

4746928.8

8544234.7

2.

4747653.0

8544943.2

3.

4747132.6

8545229.7

4.

4747065.2

8545219.4

5.

4747013.7

8545184.8

6.

4746938.3

8545174.6

7.

4746791.7

8545016.7

8.

4746761.6

8544955.0

9.

4746806.7

8544852.3

10.

4746811.4

8544763.4

11.

4746775.7

8544672.1

12.
4746699.7
8544591.8
4206
65. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на
подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение
за проучване на подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 5 ЗПБ – строителни материали, в площ
„Осъм“, разположена в землищата на гр. Летница и с. Крушуна, община Летница, област
Ловеч, описана със следните гранични точки
в координатна система 1970 г.:
№

X [m]

Y [m]

1.

4706511.24

8644256.06

2.

4706794.59

8644715.07

3.

4706722.20

8644692.60

4.

4706717.60

8644774.40

5.

4706694.50

8644819.50

6.

4706615.00

8644856.79

7.

4706536.60

8644870.40

8.

4706486.00

8644858.70

9.

4706424.90

8644896.10

10.

4706377.90

8644910.80

11.

4706304.29

8644904.00

12.

4706267.20

8644884.29

13.

4706254.70

8644856.20

14.

4706177.88

8644882.13

15.

4706101.60

8644635.30
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№

X [m]

Y [m]

№

X [m]

Y [m]

16.

4705931.27

8644690.65

1.

4744516.2

8540227.4

2.

4744599.9

8540340.4

17.

4705912.69

8644642.20

18.

4705756.50

8644595.10

3.

4744728.3

8540400.2

19.

4705673.69

8644611.20

4.

4744866.8

8540364.2

20.

4705575.19

8644701.30

5.

4744948.1

8540437.8

21.

4705531.79

8644715.10

6.

4745039.6

8540636.6

22.

4705475.51

8644714.01

23.

4705185.36

8644790.50

24.

4705016.57

8644591.47

25.

4705252.76

8644504.97

26.

4705336.33

8644499.75

27.

4705878.76

8644439.39

28.

4706060.06

8644342.53

29.

4706288.76

8644286.25

30.
4706330.05
8644237.74
4207
66. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на
подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение
за проучване на подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 5 ЗПБ – строителни материали, в площ
„Попова могила“, разположена в землището на
с. Поляците, община Дългопол, област Варна,
описана със следните гранични точки в координатна система 1970 г.:
№

X [m]

Y [m]

1.

4658585

9578208

2.

4658465

9578016

3.

4658315

9578016

4.

4658225

9577999

5.

4658142

9578022

6.

4658052

9578019

7.

4657653

9578686

8.

4658141

9579158

9.

4658237

9579031

10.

4658394

9578997

11.

4658489

9578900

12.

4658545

9578723

13.
4658627
9578427
4208
67. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на
подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение
за проучване на подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 5 ЗПБ – строителни материали, в площ
„Даневата воденица“, разположена в землището на с. Софрониево, община Мизия, област
Враца, описана със следните гранични точки
в координатна система 1970 г.:

7.

4745026.3

8540861.6

8.

4745053.6

8541122.8

9.

4745239.9

8541382.8

10.

4745197.3

8541470.7

11.

4744746.6

8541539.7

12.

4744497.9

8541227.5

13.
4744322.0
8540780.1
4209
69. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на
подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение
за проучване на подземни богатства по чл. 2,
а л. 1, т. 5 ЗП Б – с т р ои т е л н и мат ериа л и, в
площ „Чешмата“, разположена в землищата на
с. Стожер и с. Драганово, община Добричка,
област Добрич, и с. Крумово, община Аксаково,
област Варна, описана със следните гранични
точки в координатна система 1970 г.:
№

X [m]

Y [m]

1.

4709954

9628706

2.

4710301

9628960

3.

4709388

9629926

4.
4709220
9629752
4210
70. – Министърът на енергетиката на основание пост ъпило за явление за т ърсене и
проучване на подземни богатства и във връзка
с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните
богатства открива производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 ЗПБ,
неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, в площ „Припека“, разположена
на територията на община Димитровград, област
Хасково, и описана със следните координати в
координатна система 1970 г.:
№

X [m]

Y [m]

1.

4597886,6

9423211,7

2.

4597886,6

9423561,2

3.

4597160,0

9423561,2

4.

4597160,0

9422628,0

5.

4597364,0

9422628,0

6.
4211

4597749,8

9423386,3
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2. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството обявява, че на основание § 52,
ал. 7 ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 98 от 2014 г.), чл. 154,
ал. 5 във връзка с ал. 2, т. 5, чл. 152, ал. 2 и чл. 145,
ал. 2, т. 2, букви „а“, „б“ и „в“ ЗУТ е издал Заповед
№ РС-14 от 10.05.2016 г. за допълване на Разрешение
за строеж № РС-67 от 20.11.2013 г. (ДВ, бр. 105 от
2013 г.), издадено на Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“
за изграждане на метална пешеходна пасарела на
гара Огняново – км 127 + 940, намираща се в ПИ
с идентификатор 53335.950.3, с. Огняново, община
Пазарджик, област Пазарджик, от Подетап II – модернизация на железопътен участък № 25 – от
км 127+466 до км 128+556 – гара Огняново, на
строеж: „Модернизация на железопътен участък
Септември – Пловдив – част от трансевропейската
железопътна мрежа“: Етап II – Позиция 2: „Модернизация на железопътната отсечка Пазарджик –
Стамболийски в границите от край стрелка № 5
(км 119+624) по път № 1 и край стрелка № 1 (км
119+692) по път № 2 на източна гърловина гара
Пазарджик до край стрелка № 3 (км 138+755) по
път № 1 и начало стрелка № 1 (км 138+810) по
път № 2 на западна гърловина гара Стамболийски,
включително гарите Огняново и Стамболийски.
4212
30. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ
обявява, че е издал Разрешение за строеж № РС-15
от 14.05.2016 г. на Министерството на финансите,
Агенция „Митници“ – Централно митническо
управление, за монтаж на автомобилни везни в
зоните на граничните контролно-пропускателни
пунктове Дунав мост, Силистра, Гюешево, Златарево, Станке Лисичково, Кулата, както следва: 1.
ГКПП „Дунав мост – Русе“ – един брой на трасе
изходящ тежък трафик; 2. ГКПП „Силистра“ – два
броя на трасе изходящ и входящ тежък трафик; 3.
ГКПП „Гюешево“ – един брой на трасе изходящ
тежък трафик; 4. ГКПП „Златарево“ – един брой
на трасе входящ тежък трафик; 5. ГКПП „Станке
Лисичково“ – един брой на трасе входящ тежък
трафик; 6. ГКПП „Кулата“ – два броя на трасе
изходящ и входящ тежък трафик. Разрешението за
строеж може да бъде обжалвано от заинтересованите лица пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
4234
79. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, офис Кюстендил, на основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с
постановление за възлагане на недвижим имот
№ С160010-095-0000002 от 1.03.2016 г. възлага на
„Димекс“ – ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 109573479,
адрес за кореспонденция: с. Пиперков чифлик,
ул. Димитър Каляшки 1, представлявано от
Милчо Костадинов Лазаров, следния недвижим
имот: самостоятелен обект – първи етаж от
двуетажна масивна монолитна стоманобетонова
търговска сграда, състоящ се от фоайе, санитарен
възел, магазин и складово помещение, с обща
застроена площ 205,55 кв. м, изградена в парцел
ХIV, планоснимачен № 116 в кв. 9 по плана на
с. Пиперков чифлик, община Кюстендил, одобрен
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със Заповед № 1118 от 11.08.1987 г. и Заповед № 279
от 14.03.2014 г. на кмета на община Кюстендил,
при граници на парцела: от три страни – улици, и парцел ХV. Имотът е закупен за сумата
30 601 лв. Собствеността преминава у купувача от
датата на постановлението и подлежи на вписване от съдията по вписванията при районния съд
по местонахождението на имота.
4184
3. – Лесотехническият университет – София,
обявява конкурси за заемане на следните академични длъжности: професори: към катедра „Екология,
опазване и възстановяване на околната среда“, в
област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално
направление 4.4. „Науки за земята“, научна специалност „Екология и опазване на екосистемите“, по
дисциплината „Екологичен мониторинг“ – един;
към катедра „Екология, опазване и възстановяване на околната среда“, в област на висше
образование 4. „Природни науки, математика и
информатика“, професионално направление 4.4.
„Науки за земята“, научна специалност „Екология
и опазване на екосистемите“, по дисциплината
„Защитени природни територии“ – един; главни
асистенти: към катедра „Парково и ландшафтно
строителство“, в област на висше образование
6. „Аграрни науки и ветеринарна медицина“,
професионално направление 6.5. „Горско стопанство“, научна специалност „Озеленяване на
населените места и ландшафта“, по дисциплината
„Ландшафтознание“ – един; към катедра „Парково
и ландшафтно проектиране“, в област на висше
образование 6. „Аграрни науки и ветеринарна медицина“, професионално направление 6.5. „Горско
стопанство“, научна специалност „Озеленяване на
населените места и ландшафта“, по дисциплината
„Лесопаркове“ – един; към катедра „Парково и
ландшафтно проектиране“, в област на висше
образование 6. „Аграрни науки и ветеринарна медицина“, професионално направление 6.5. „Горско
стопанство“, научна специалност „Озеленяване на
населените места и ландшафта“, по дисциплината
„Рисуване с паркова перспектива“ – един; към
катедра „Дървообработващи машини“, в област
на висше образование 6. „Аграрни науки и ветеринарна медицина“, професионално направление
6.5. „Горско стопанство“, научна специалност
„Машини и съоръжения за дърводобива, горските
стопанства, дървообработващата и мебелната промишленост“, по дисциплината „Дървообработващи машини“ – един, всички със срок за подаване
на документите 2 месеца от обнародването на
обявата в „Държавен вестник“. Документите се
подават в стая 6 „Обща канцелария“, централна
сграда на ЛТУ, София, бул. Климент Охридски
10. Телефон за информация – 02/91-907, в. 445.
4185
4. – Медицинският университет „Проф. д-р
Параскев Стоянов“ – Варна, на основание чл. 3,
ал. 1 от Закона за развитие на академичния състав
в Република България обявява конкурси за заемане
на следните академични длъжности: професори: в
област на висше образование 7. Здравеопазване и
спорт, професионално направление 7.1. Медицина,
по научна специалност „Кардиология“ – един,
за нуждите на Факултет „Медицина“, Катедра
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„Вътрешни болести“, УНС по кардиология и ревматология и Втора клиника по кардиология към
МБАЛ „Света Марина“ – ЕАД, Варна; в област
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина, по
научна специалност „Кожни и венерически болести“ – един, за нуждите на Факултет „Медицина“,
Катедра „Инфекциозни болести, паразитология и
дерматовенерология“, УНС по дерматовенерология;
доценти: в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление
7.1. Медицина, по научна специалност „Кардиология“ – един, за нуждите на Факултет „Медицина“,
Катедра „Вътрешни болести“, УНС по кардиология
и ревматология и Първа клиника по кардиология
към МБАЛ „Света Марина“ – ЕАД, Варна; в област на висше образование 7. Здравеопазване и
спорт, професионално направление 7.1. Медицина,
по научна специалност „Хирургия“ – двама, за
нуждите на Факултет „Медицина“, Катедра „Хирургични болести“, УНС по коремна хирургия и
Втора клиника по хирургия към МБАЛ „Света
Марина“ – ЕАД, Варна; в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално
направление 7.1. Медицина, по научна специалност
„Съдова хирургия“ – един, за нуждите на Факултет
„Медицина“, Катедра „Хирургични болести“, УНС
по сърдечно-съдова хирургия и Клиника по съдова хирургия към МБАЛ „Света Марина“ – ЕАД,
Варна; в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление
7.1. Медицина, по научна специалност „Образна
диагностика“ – един, за нуждите на Факултет
„Медицина“, Катедра „Образна диагностика и
лъчелечение“ и Клиника по образна диагностика към МБАЛ „Света Марина“ – ЕАД, Варна; в
област на висше образование 7. Здравеопазване и
спорт, професионално направление 7.4. Обществено
здраве, по научна специалност „Управление на
здравните грижи“ – двама, за нуждите на Медицински колеж – Варна, УНС „Зъботехник“, всички
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. За справки и документи – в Медицинския
университет – Варна, ул. Марин Дринов 55, отдел
„Научна дейност и кариерно развитие“, ет. 3, стая
319, тел. 052/677-055 и 052/677-056.
4228
59. – Медицинският университет – Пловдив,
във връзка с Решение № 288 от 10 май 2013 г. на
Министерския съвет и на основание чл. 9, ал. 3,
т. 6 от Закона за висшето образование обявява
конкурси за учебната 2016/2017 г. за редовни докторанти по следните научни специалности:
№ Област на висше образование, про- Репо фесионално направление и докторски довред
програми
но
7. Здравеопазване и спорт,
7.1. Медицина
1.1. Офталмология

1

1.2. Обща хирургия

1

1.3. Дерматология и венерология

1

1.4. Педиатрия

1

1.5. Обща медицина

1
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№ Област на висше образование, про- Репо фесионално направление и докторски довред
програми
но
1.6. Ревматология

2

1.7. Инфекциозни болести

2

1.8. Урология

1

1.9. Патофизиология

1

1.10. Неврология

1

1.11. Анатомия, хистология и ембриология 2
За участие в конкурса се подават следните
документи съгласно Правилника за прилагане
на Закона за развитието на академичния състав
в Република България, приет с ПМС № 202 от
10.09.2010 г. (обн., ДВ, бр. 75 от 2010 г.; изм., бр. 19
от 2011 г.):
1. заявление до ръководителя на научната
организация;
2. автобиография;
3. диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението
или нотариално заверено копие от нея;
4. други документи, удостоверяващи интереси
и постижения в съответната научна област;
5. квитанция за внесена административна
такса 100 лв.; таксите се внасят в клона на банка
„УниКредит Булбанк“ – Пловдив.
Кандидатите за докторанти следва да имат
предвид, че докторантът има права по чл. 70,
ал. 1, т. 1 – 12 и задължения съгласно чл. 71 от
Закона за висшето образование. Полага се писмен изпит по специалността и по един избран от
кандидата чужд език (английски, немски, френски
и испански).
Докторантите заплащат еднократна такса за
обучението си в размер 900 лв. Срок за подаване
на документи – 2 месеца от обнародването на
обявата в „Държавен вестник“. Адрес за справки,
контакти и подаване на документи: Пловдив, бул. В.
Априлов 15А, Научен отдел: г-жа Ю. Маринова,
г-н Д. Русев, тел. 602 224.
4197
449. – Институтът за космически изследвания
и технологии при БАН – София, обявява конкурси за заемане на академична длъжност доцент,
както следва: област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.4. Науки за Земята;
научна специалност „Дистанционни изследвания
на Земята и планетите“, за нуждите на секция
„Системи за дистанционни изследвания“ – един;
област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално
направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност „Дистанционни изследвания на Земята“, за
нуждите на секция „Дистанционни изследвания и
ГИС“ – един, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Заявления и документи се
приемат в канцеларията на ИКИТ – БАН – София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 1, стая 413,
тел. 02/988-35-03.
4170
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СЪДИ ЛИЩ А
Върховният административен съд на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпила жалба от Сдружение „Център за защита
правата в здравеопазването“, ЕИК 175372371, със
седалище: София, ул. Нишава 121, представлявано от председателя на УС Стойчо Кацаров, и
Амбулатория за извънболнична специализирана
помощ „Медицински център по интегративна
медицина“ – ООД, ЕИК 131433919, със седалище
и адрес на управление: София, ж.к. Дружба 2,
ул. Делийска воденица, бл. 330, представлявано
от Лъчезар Аспарухов Аврамов и Христо Атанасов Дамянов, с която се оспорва Наредба № 30
от 2010 г., издадена от Министерството на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 60 от 2010 г.; изм. и
доп., бр. 92 от 2010 г. и бр. 32 от 2014 г.), по което
е образувано адм. д. № 4681/2016 г. по описа на
Върховния административен съд.
4168
Върховният административен съд, пето отделение, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
съобщава, че е постъпило оспорване от сдружение
„Федерация Български пациентски форум“ със
седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, ул. Денкоглу 15Б, ет. 1, ап. 1, срещу
§ 1 от Постановление № 58 от 21 март 2016 г. на
Министерския съвет за изменение и допълнение
на Наредбата за осъществяване правото на достъп
до медицинска помощ, приета с Постановление
№ 119 на Министерския съвет от 2006 г. (обн.,
ДВ, бр. 45 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 57 от 2007 г.,
бр. 1 от 2009 г., бр. 5 и 53 от 2011 г.) (ДВ, бр. 22 от
2016 г.), с който параграф в чл. 2 се създава ал. 5,
по което е образувано адм. дело № 5342/2016 г.
по описа на Върховния административен съд.
4169
Върховният административен съд, седмо отделение, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
съобщава, че е постъпила жалба от сдружение
„Национално сдружение на частните болници“ със
седалище и адрес на управление: София, район
„Оборище“, бул. Княз Ал. Дондуков 115А, ет. 3,
офис 18, сдружение „Център за защита правата
в здравеопазването“ със седалище и адрес на
управление: София, ул. Нишава 121, Сдружение
на общинските болници в България със седалище
и адрес на управление: Плевен, ул. Княз Александър Батенберг I № 7, и сдружение „Българска болнична асоциация“ със седалище и адрес
на управление: София, бул. Джеймс Баучер 76,
срещу Наредба № 25 от 2010 г. за утвърждаване
на медицински стандарт „Гастроентерология“,
издадена от министъра на здравеопазването (ДВ,
бр. 56 от 2010 г.), по което е образувано адм. дело
№ 4335/2016 г. по описа на Върховния административен съд, седмо отделение, насрочено за
27.09.2016 г. от 14 ч., зала № 3.
4223
Върховният административен съд на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от Адми-
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нистративнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване срещу § 4, 6 и 7 от Наредбата
за изменение и допълнение на Наредба I-181 от
2002 г. за регистрацията и отчета на моторните
превозни средства, собственост на чуждестранни физически и юридически лица (ДВ, бр. 30 от
2016 г.) от Ивайло Иванов Дерменджиев – почетен
консул на Република Кения в Република България и представляващ консулството на Република
Кения, Красимир Тихомиров Методиев – почетен
консул на Израел в Република България и представляващ консулството на Израел, Борислав
Цветков Боянов – почетен консул на Република
Малта в Република България и представляващ
консулството на Република Малта, Максим
Мончо Бехар – почетен генерален консул на Република Сейшели в Република България и представляващ консулството на Република Сейшели,
Виктор Самуилов Меламед – почетен консул
на Кралство Тайланд в Република България и
представляващ консулството на Кралство Тайланд, Христо Теодоров Илиев – почетен консул
на Република Мавриций в Република България и
представляващ консулството на Република Мавриций, Иван Тодоров Тодоров – почетен консул
на Антигуа и Барбуда в Република България
и представляващ консулството на Антигуа и
Барбуда, Борислав Сарандев Сарандев – почетен консул на Демократична социалистическа
република Шри Ланка в Република България и
представляващ консулството на Демократична
социалистическа република Шри Ланка, Борис
Емилов Халачев – почетен консул на Република
Естония в Република България и представляващ
консулството на Република Естония, всички със
съдебен адрес: София, ул. Алабин 8, ет. 7, чрез
адвокатско дружество „Симеонов и Дерменджиев“, по което е образувано адм. д. № 5427/2016 г.
по описа на Върховния административен съд,
І колегия, VІІІ отделение, насрочено за 1.02.2017 г.
в 11 ч., 1-ва зала.
4224
Административният съд – Варна, ІІІ състав,
на основание чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че
е постъпило оспорване от Розалина Стоянова
Янакиева, Димитър Игнатов Димитров, Ирина
Игнатова Иванова, Иван Георгиев Димитров,
Емилия Георгиева Иванова, Бонка Димова Янакиева, Нина Стойчева Янакиева, Мария Николаева
Янакиева, Георги Николаев Янакиев, Александра
Димитрова Урумова, Ради Борисов Темелков, Юри
Николаев Николов, Калинка Йорданова Томашевска, Елена Стоянова Кадийска, Петко Стоянов
Вълканов, Иван Димов Трифонов и Маргарита
Трифонова Коларова срещу Решение № 2106-14
от 30.03.2015 г. на Общинския съвет – гр. Варна,
с което е одобрен ПУП – ПРЗ на жилищен комплекс „Чайка“, в частта относно новообразуван
имот УПИ ІІ-54,107 в кв. 31. По оспорването е
образувано адм. дело № 1993/2015 г. по описа
на Административния съд – Варна, ІІІ състав,
насрочено за 28.06.2016 г. от 9,30 ч.
4194
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е
постъпила жалба от кмета на община Стрелча
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против Решение № 737 от 27.03.2014 г. на Общинския съвет – гр. Стрелча, взето с протокол № 39.
По жалбата е образувано адм. дело № 308/2016 г.,
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 7.06.2016 г. в 14,15 ч.
4237
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е
постъпил протест на Пламен Пантов – младши
прокурор при Районна прокуратура – Пазарджик, против Решение № 241 от 30.03.2016 г. на
Общинския съвет – гр. Септември. По протеста
е образувано адм. дело № 333/2016 г., насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
14.06.2016 г. в 11,30 ч.
4238
Административният съд – Перник, обявява
на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК, че е постъпило оспорване на приложението за вид услуги
по чл. 41, т. 26 от Наредбата за определянето
и администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на община Радомир.
Образувано е адм. д. № 239/2016 г. по описа на
Административния съд – Перник.
4195
Административният съд – Русе, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 2 и 3 АПК съобщава, че е постъпил протест от прокурор при
Окръжна прокуратура – Русе, срещу Наредба № 3
за местни такси и цени на услуги, извършвани
от общинската администрация в община Ценово,
издадена на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 ЗМСМА
и чл. 9 ЗМДТ с Решение № 30 по протокол № 7
от 31.01.2008 г. на ОбС – с. Ценово, само в частта
є на разпоредбата на чл. 103, т. 17 (доп., Решение № 295 по протокол № 53 от 26.11.2009 г.) за
издаване на удостоверение за прокопаване на
улично платно от глава 14 „Такси за технически
услуги“ на наредбата (претендира се нищожност
на разпоредбата), по който протест е образувано
адм.д. № 148/2016 г. по описа на Административния съд – Русе, VII състав, насрочено за
29.06.2016 г. от 11 ч.
4165
Административният съд – Русе, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 2 и 3 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжна прокуратура – Русе, срещу Наредба № 1 за определяне и администриране
на местните такси и цени на услуги в община
Иваново, издадена на основание чл. 21, ал. 1,
т. 7 ЗМСМА и чл. 9 ЗМДТ с Решение № 266 по
протокол № 31 от 26.01.2006 г. на ОбС – с. Иваново, само в частта є на разпоредбата на чл. 41,
ал. 3 (нова с Решение № 292 по протокол № 34
от 20.04.2006 г.), буква „а“ – издаване на разрешение за специално ползване на пътя от раздел
IV „Такси за технически услуги“ на наредбата
(претендира се нищожност на разпоредбата), по
който протест е образувано адм.д. № 149/2016 г.
по описа на Административния съд – Русе, VII
състав, насрочено за 29.06.2016 г. от 11 ч.
4166
Административният съд – София-град, второ
отделение, 30 състав, съобщава, че по жалба на
Христо Стоименов Владимиров срещу Решение
№ 542 от 23.07.2015 г. на СОС в частта, в която
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се одобрява изменение на подробен устройствен
план – план за застрояване и план за регулация
в частта относно УПИ ХV, УПИ ХVІ-958, УПИ
ХVІІІ-939, УПИ ХVІІ-959 и тупика от о.т. 183 до
о.т. 184 на кв. 8, НПЗ „Илиянци-запад“ и кв. Илиянци, е образувано адм. д. № 704/2016 г. по описа
на съда, насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 29.09.2016 г. от 10 ч. Заинтересованите лица могат да се конституират като
ответници по делото в едномесечен срок от деня
на обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“, като подадат заявление със съдържание
и приложения, посочени в чл. 218, ал. 5 и 6 ЗУТ.
4167
Разградският районен съд призовава Исмаил
Казанджъ, роден на 31.12.1981 г., гражданин на
Република Турция, с неизвестен адрес, да се яви
незабавно в стая № 106 на Районния съд – Разград, за получаване на книжа в качеството му
на ответник по гр. д. № 675/2016 г. по описа на
Районния съд – Разград, заведено от Ресмие Сейфидинова Рамаданова по чл. 49 СК. Ответникът
да посочи съдебен адрес в страната, в противен
случай делото ще се гледа при условията на
чл. 48, ал. 2 ГПК.
4196
Со фи йск и я т ра йонен с ъд на о снова н ие
чл. 560 – 568 ГПК кани държателя на временно
удостоверение № 6 от 10.12.2010 г. за 151 бр. акции
с номинал 50 000 лв. всяка от капитала на „ТЕЦ
Хасково“ – АД, ЕИК 125579467, което временно
удостоверение е заложено със заложно джиро от
същата дата, с което „Афлик България“ – ЕАД,
ЕИК 131412572, е предоставило в залог на „Корпоративна търговска банка“ – АД, ЕИК 831184677,
правата по това временно удостоверение, да заяви
по настоящото дело правата си върху това временно
удостоверение най-късно до откритото съдебно
заседание, насрочено на 19.10.2016 г. от 16,30 ч.,
когато ще се разгледа молбата на „Корпоративна
търговска банка“ – АД, ЕИК 831184677, със седалище и адрес на управление: София, ул. Граф
Игнатиев 10, за обезсилване на това удостоверение. В случай че в указания срок държателят
не заяви своите права, ценната книга ще бъде
обезсилена. Нарежда да не се издават акции и
да не се извършват плащания по гореописаната
ценна книга. Насрочва делото в открито съдебно
заседание на 19.10.2016 г. в 16,30 ч., за когато да
се призове молителят „Корпоративна търговска
банка“ – АД, ЕИК 831184677, със седалище и адрес на управление София, ул. Граф Игнатиев 10.
4183
Софийският градски съд, търговско отделение,
VІ-10 състав, търговско дело № 1813/2016 г., на
основание чл. 679, ал. 1 ТЗ призовава кредиторите на „Хидрокомп – Торн Спринг“ – ООД, ЕИК
040240117, да се явят в заседание на 28.06.2016 г.
в 15,30 ч. по т. д. № 1813/2016 г. на СГС, ТО,
V І-10 състав, за отмяна на решенията, взети на събрание на кредиторите на „Хидрокомп – Торн Спринг“ – ООД, ЕИК 040240117,
по т. д. № 1052/2009 г. на СГС, ТО, VІ-8 състав,
проведено на 1.03.2016 г. Заседанието ще се проведе в Софийския градски съд, Съдебна палата,
бул. Витоша 2, в залата, в която заседава VІ-10
състав на търговското отделение.
4182
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ПОК А Н И И С Ъ ОБЩ ЕН И Я
3. – Управителният съвет на Българската
федерация по силов трибой (БФСТ) – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 12.2.7 от устава
на БФСТ свиква общо събрание на БФСТ на
10.07.2016 г. в 10 ч. в административния офис на
БФСТ в София, бул. Васил Левски 75, ет. 7, при
следния дневен ред: 1. приемане на оставката
на управителния съвет на БФСТ; 2. обсъждане
на кандидатурите за председател и членове на
управителния съвет на БФСТ; 3. гласуване за
председател и членове на управителния съвет на БФСТ; 4. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27, ал. 1, изр. 2 ЗЮЛНЦ и
чл. 12.2.10 от устава на БФСТ събранието ще
се проведе същия ден на същото място в 11 ч.
при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите.
4109
19. – Управителният съвет на сдружение
„Професиона лен фору м за образова н ие т о“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
ежегодно общо събрание на членовете на сдружението на 11.07.2016 г. в 13 ч. в София, ул. Цар
Асен 88, в офиса на сдружението при следния
дневен ред: 1. извършване на промени в устава на сдружението; 2. приемане на членове; 3.
приемане на годишен отчет за дейността на
сдружението през 2015 г.; 4. избор на нов управителен съвет; 5. други. 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.
4127
1. – Управителният съвет на сдружение „Асоциация на дружествата за здравно застраховане“
(АДЗЗ) – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно годишно общо събрание на членовете на сдружението на 14.07.2016 г. в 11 ч. в
заседателната зала на офиса на ОЗОФ „Доверие“ – ЗАД, в София, ул. Лъчезар Станчев 5 –
Софарма Бизнес Тау ърс, тяло А, ет. 5, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
сдружението за 2015 г.; 2. финансов отчет; 3.
вземане на решение относно размера на членския внос за 2016 г. и реда на внасянето му от
членовете на сдружението; 4. приемане на бюджет на сдружението за 2016 г.; 5. приемане на
план за работата на сдружението за 2016 г.; 6.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
4229
5. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Българска асоциация за лизинг“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 27 от устава
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на сд ру жен ие т о сви к ва о бщо с ъбра н ие на
19.07.2016 г. в 16 ч. в София, офиса на сдружение
„Българска асоциация за лизинг“ на ул. А л.
Стамболийски 27Б, ет. 2, при следния дневен ред:
1. освобождаване на членове на управителния
съвет на сдружение „Българска асоциация за
лизинг“; 2. избор на членове на управителния
съвет на сдружение „Българска асоциация за
лизинг;“ 3. разни. Общото събрание се счита за
законно, ако присъстват най-малко половината
от всички членове. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час по-късно същия ден при същия
дневен ред и се счита за законно, колкото и
членове да се явят.
4186
350. – Управителят на Фондация за възраждане на старите занаяти „Евмолпия“, Пловдив,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 10, ал. 2 от
устава свиква общо събрание на 18.07.2016 г. в
10 ч. в Пловдив, ул. Хвойна 19, при следния дневен ред: 1. вземане на решение за прекратяване
на Фондация за възраждане на старите занаяти
„Евмолпия“ и избор на ликвидатор; откриване
на производство по ликвидация със срок 6 месеца от обнародването в „Държавен вестник“
на покана до кредиторите на фондацията; 2.
упълномощаване на управителя и представляващ фондацията Неделчо Иванов Кацаров да
подаде заявление до Окръжния съд – Пловдив,
и необходимите документи за отразяване на
пром яната по партида на фондаци ята. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
4179
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Национално сдружение на
производителите на кайсии – Цар Самуил“,
с. Цар Самуил, област Силистра, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на 16.07.2016 г. в 11 ч. в с. Цар Самуил,
община Тутракан, област Силистра, ул. Дочо
М и ха й лов 19 – ч и та л и ще „Иск ра – 1928 г.“,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на УС и финансов отчет на сдружението за
периода юли 2014 г. – юни 2016 г.; 2. приемане
на отчетите и освобождаване от отговорност
на УС и управителя; 3. промени в състава на
управителния съвет; 4. други. 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, колкото и членове да се явят.
4180
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