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ЗАКОН
за предоставяне на помощ за изплащане на
задължения на „Национална електрическа
компания“ – ЕАД
Чл. 1. (1) За финансово осигуряване на
изплащането от „Национална електрическа
компания“ – ЕАД, на присъдените суми по
Арбитражно дело № ICC Case 18086/GZ/MHM
Министерският съвет осигурява по реда на
чл. 109, ал. 4, т. 2 от Закона за публичните
финанси чрез бюджета на Министерството
на енергетиката предоставянето на възмездна
финансова помощ на „Национална електрическа компания“ – ЕАД.
(2) „Национа лна елек т ри ческа компания“ – ЕАД, не заплаща лихви за ползваната
помощ по ал. 1 и не предоставя обезпечения.
Чл. 2. Условията за предоставяне и за
възстановяване от „Национална електрическа компани я“ – ЕА Д, на помощта по
чл. 1 се определят от Министерския съвет.
Помощта по чл. 1 се предоставя въз основа
на Споразумение между министъра на енер-

гетиката и „Национална електрическа компания“ – ЕАД, одобрено от Министерския
съвет, наведнъж или на части, на базата на
Споразумение за окончателно уреждане на
отношенията между страните по Арбитражно
дело № ICC Case 18086/GZ/MHM.
Чл. 3. (1) Помощта по чл. 1 се предоставя
само след положително решение от Европейската комисия въз основа на уведомление,
направено по реда на чл. 108, ал. 3 от Договора
за функционирането на Европейския съюз.
(2) Администратор на помощта по чл. 1 е
министърът на енергетиката, който е длъжен
да предостави на министъра на финансите
необходимата информация за изпращане на
уведомлението до Европейската комисия по
реда на Закона за държавните помощи и при
отчитане на стратегическия характер на обектите, дейностите и критичната инфраструктура, свързани с „Национална електрическа
компания“ – ЕАД.
(3) Министърът на финансите уведомява
Европейската комисия по реда на Закона за
държавните помощи.
Чл. 4. Вземанията на държавата срещу
„Национална електрическа компания“ – ЕАД,
възникнали в резултат на невъзстановени в
срок суми от помощта по чл. 1, са частни
държавни вземания, които се установяват
от министъра на енергетиката и се събират
от Националната агенция за приходите по
реда на Закона за Националната агенция за
приходите.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила
от деня на обнародването му в „Държавен
вестник“.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 28 септември 2016 г. и е подпечатан
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
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ЗАКОН

за прилагане на мерките срещу пазарните
злоупотреби с финансови инструменти
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. (1) С този закон се уреждат мерките
за изпълнение на Регламент (ЕС) № 596/2014
на Европейския парламент и на Съвета от
16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба
(Регламент относно пазарната злоупотреба) и
за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви
2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на
Комисията (OB, L 173/1 от 12 юни 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 596/2014“,
и актовете по прилагането му.
(2) Пазарни злоупотреби са злоупотребата с вътрешна информация, незаконното
ра зк ри ва не на вът р еш на и нф орма ц и я и
манипулирането на пазара на финансови
инструменти.
Чл. 2. Целта на този закон е предотвратяване и разкриване на пазарни злоупотреби с
финансови инструменти.
Чл. 3. По отношение на пазарните злоупотреби с финансови инструменти освен този
закон се прилагат и Регламент (ЕС) № 596/2014
и актовете по прилагането му.
Чл. 4. (1) Комисията за финансов надзор,
наричана по-нататък „комисията“, и заместник-председателят на комисията, ръководещ
у правление „Надзор на инвестиционната
дейност“, наричан по-нататък „заместникп редседат ел я т“, ос ъщес т вя ват на дзор по
спазването на този закон, на Регламент (ЕС)
№ 596/2014 и на актовете по прилагането
му и са компетентни органи по смисъла на
чл. 22 от Регламент (ЕС) № 596/2014.
(2) Комисията упражнява правомощията
на компетентен орган по чл. 13, 24, 26, 29, 30,
параграф 2, букви „г“, „д“ и „е“ и чл. 33 от
Регламент (ЕС) № 596/2014 по предложение
на заместник-председателя.
(3) Заместник-председателят упражнява
всички правомощия на компетентен орган
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по Регламент (ЕС) № 596/2014, с изключение
на тези, които са предоставени в изричната
компетентност на комисията.
(4) Всички уведомления и предоставяне
на и нформа ц и я до ком пе т ен т н и я орга н,
предвидени в Регламент (ЕС) № 596/2014, се
извършват до заместник-председателя.
Чл. 5. Сключването на сделки в противоречие със забраните по чл. 14 и 15 от Регламент (ЕС) № 596/2014 не води до тяхната
недействителност.
Г л а в а

в т о р а

СЪОБЩАВАНЕ ЗА НАРУШЕНИЯ НА ТОЗИ
ЗАКОН И НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014
И АКТОВЕТЕ ПО ПРИЛАГАНЕТО МУ
Раздел I
Предоставяне на информация на лицата,
които съобщават за нарушения
Чл. 6. Председателят на комисията определя
със заповед длъжностни лица от управление
„Надзор на инвестиционната дейност“, които
отговарят за:
1. предоставянето на всяко заинтересовано
лице на информация относно процедурите
за съобщаване за нарушения на този закон,
на Регламент (ЕС) № 596/2014 и актовете по
прилагането му и предприемането на мерки
по тях;
2. приемането на съобщения за нарушения
и предприемането на последващи мерки;
3. поддържането на контакт с лицето,
подало съобщение, когато то е разкрило самоличността си.
Чл. 7. (1) Комисията публикува на интернет
страницата си в самостоятелен и лесно разпознаваем и достъпен раздел информация за
реда за приемане на съобщения за нарушения.
(2) Информацията по ал. 1 включва:
1. комуникационни канали за приемане на
съобщенията за нарушения и за осъществяване на връзка с длъжностните лица по чл. 6,
включително данни за:
а) телефонните номера за контакт, като се
посочва изрично дали разговорите се записват;
б) електронни и пощенски адреси, които
са сигурни и гарантират поверителност за
контакт с длъжностните лица по чл. 6;
2. процедурите по чл. 15 и режимът на
поверителност, приложим за съобщения за
нарушения в съответствие с чл. 10;
3. процедурите за защита на лицата, подали
съобщения за нарушения, които работят по
трудово правоотношение;
4. разяснение за защитата на лицата по
смисъла на чл. 9, ал. 1.
Чл. 8. Всяко лице има право да подава
съобщение за нарушение на този закон, на
Регламент (ЕС) № 596/2014 и на актовете
по прилагането му както при наличие на
извършено нарушение, така и при наличие
на основателни съмнения за извършено или
предстоящо извършване на нарушение.
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Чл. 9. (1) Лице, подало съобщение или
друга информация за нарушение на този
закон, на Регламент (ЕС) № 596/2014 и на
актовете по прилагането му, в нарушение на
ограниченията за разкриване на информация,
произтичащи от законови, подзаконови или
административни разпоредби или от договор,
не носи отговорност от какъвто и да е характер
във връзка с информацията, предоставена по
реда на тази глава.
(2) Лицата, които осъществяват дейност в
областта на финансовите услуги, трябва да
уредят с правила, приети от управителните им
органи, подходящи процедури за докладване на
нарушения на този закон, на Регламент (ЕС)
№ 596/2014 и на актовете по прилагането му
от техните служители.
Раздел II
Приемане на съобщения
Чл. 10. (1) Приемането на съобщения за
нарушения и предприемането на последващи
мерки по тях се извършва чрез специални
комуникационни канали, които отговарят на
следните изисквания:
1. отделени са от общите канали за комуникация на комисията, включително тези,
които комисията обичайно ползва за вътрешна
комуникация и за комуникация с трети лица;
2. проектирани са, създадени са и се управляват по начин, който гарантира пълнотата,
целостта и поверителността на информацията
и възпрепятства достъпа на неоправомощени
длъжностни лица и служители от администрацията на комисията до тази информация;
3. дават възможност за съхранение на записана на траен носител информация с цел
провеждане на по-нататъшни разследвания;
4. осигуряват възможности за:
а) писмено съобщение за нарушение в
електронен формат или на хартиен носител;
б) устно съобщение за нарушение чрез
телефонни линии, независимо дали те се записват или не;
в) провеждане на срещи с длъжностните
лица по чл. 6.
(2) Заместник-председателят осигурява предоставянето на информацията по чл. 7, ал. 2 на
лицето, преди да е прието съобщението, което
то възнамерява да подаде, или най-късно в момента на приемането му. Когато съобщението
за нарушение е подадено по електронна поща
или по пощата, се приема, че задължението по
изречение първо е изпълнено с публикуването
на информацията съгласно чл. 7 на интернет
страницата на комисията.
Чл. 11. (1) Всяко постъпило съобщение за
нарушение се вписва в регистър, който се води
от длъжностните лица по чл. 6.
(2) Заместник-председателят изпраща незабавно потвърждение, че е получил писмено
съобщение за нарушение, до пощенския или
електронния адрес, посочен от лицето, подало съобщението, освен ако лицето изрично
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е поискало друго или ако заместник-председателят има основания да смята, че това
потвърждение би могло да доведе до опасност
от разкриване на самоличността на лицето,
подало съобщение.
Ч л. 12. (1) Когат о за с ъобща ва не на
нарушение се използва телефонна линия,
разговорите по която се записват, устно подаденото съобщение се документира по един
от следните начини:
1. аудиозапис на разговора на траен и
позволяващ извличане носител;
2. пълен и точен протокол на разговора,
изготвен от длъжностно лице по чл. 6.
(2) В случаите по ал. 1, т. 2, когато лицето,
подало съобщение, е разкрило самоличността
си, длъжностното лице по чл. 6 осигурява
възможност на лицето да провери, да коригира и да се съгласи с протокола от разговора,
като го подпише.
Чл. 13. Когато за съобщаване на нарушение
се използва телефонна линия, разговорите
по която не се записват, устно подаденото
съобщение се документира с пълен и точен
протокол на разговора, изготвен от длъжностно
лице по чл. 6. В случаите, когато лице, подало съобщение, е разкрило самоличността си,
длъжностното лице по чл. 6 осигурява възможност на лицето да провери, да коригира
и да се съгласи с протокола от разговора,
като го подпише.
Чл. 14. (1) Когато лице поиска среща лично
с длъжностно лице по чл. 6, за да съобщи за
нарушение, се съставя пълен и точен протокол
на срещата, който се съхранява на траен и
позволяващ извличане носител. Проведената
среща може да се документира и чрез аудиозапис на разговора на траен и позволяващ
извличане носител.
(2) В случаите по ал. 1, когато лицето,
подало съобщение, е разкрило самоличността
си, длъжностното лице по чл. 6 осигурява
възможност на лицето да провери, да коригира и да се съгласи с протокола от срещата,
като го подпише.
Чл. 15. С правилника на комисията по чл. 13,
ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов
надзор се определят процедури за работа със
съобщения за нарушения, които включват:
1. възможността за анонимно подаване на
съобщения за нарушения;
2. реда за разглеждане на съобщенията за
нарушения;
3. вида, съдържанието и сроковете за осъществяване на обратна връзка за резултатите
от съобщението за нарушение, които лице,
подало съобщение, може да очаква след съобщаването;
4. режима на поверителност, приложим
за съобщения за нарушения, включително
подробно описание на обстоятелствата, при
които поверителните данни на лице, подало
съобщение, могат да бъдат разкрити в съответствие с чл. 27, 28 и 29 от Регламент (ЕС)
№ 596/2014.
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Раздел III
Допълнителни мерки за защита
Чл. 16. (1) Комисията предприема необходимите мерки, за да гарантира, че всяко съобщение за нарушение, прието чрез средства,
различни от каналите за комуникация по
чл. 10, се препраща без изменение на длъжностните лица по чл. 6 посредством каналите
за комуникация по чл. 10.
(2) Комисията предприема съответни мерки за защита на информацията, свързана с
подадените съобщения за нарушения, и за
защита на самоличността на лицата, подали
съобщения за нарушения, като осигурява достъп до информацията само на служителите,
за които достъпът до тези данни е необходим,
за да изпълняват служебните си задължения.
(3) Информацията, вписана в регистъра по
чл. 11, се съхранява по начин, който гарантира
нейната поверителност и сигурност.
Чл. 17. Защитата на лицата и процедурите за
обмен на информация и сътрудничество между
държавните органи, участващи в защитата на
работещите по трудово правоотношение лица,
подали съобщения за нарушения, се определят
с наредба, приета от Министерския съвет.
Чл. 18. (1) Предаването на данни, свързани
със съобщение за нарушение, във или извън
рамките на комисията не може да разкрива
пряко или косвено самоличността на лице,
подало съобщение, и/или на лице, за което е
подадено съобщение, или други позовавания
на обстоятелства, които биха позволили да се
предположи самоличността на лицето, подало
съобщение, и/или на лицето, за което е подадено съобщение, освен ако такова предаване
е в съответствие с режима на поверителност,
посочен в чл. 15, т. 4.
(2) Когато самоличността на лицето, за
което е подадено съобщение, не е известна на
обществеността, комисията предприема мерки
за осигуряване защита на самоличността му
най-малко по същия начин като този, предвиден за лица, които се проверяват по реда
на този закон.
(3) Член 16, ал. 2 и 3 се прилагат и за защита
на самоличността на лицата, срещу които е
подадено съобщение за нарушение.
Чл. 19. Комисията редовно и най-малко
веднъж на всеки две години извършва преглед
и актуализира процедурите по чл. 15 и мерките
по чл. 16, като отчита практиката по прилагането на този закон, Регламент (ЕС) № 596/2014
и актовете по прилагането му, практиката на
другите компетентни органи в тази област,
както и развитието на пазара и технологиите.
Г л а в а

т р е т а

ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ
МЕРКИ
Чл. 20. (1) За предотвратяване и преустановяване на административните нарушения на
този закон, на Регламент (ЕС) № 596/2014 и
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на актовете по прилагането му, за предотвратяване и отстраняване на вредните последици
от тях, както и при възпрепятстване упражняването на надзорната дейност от комисията или от заместник-председателя или при
застрашаване интересите на инвеститорите
се прилагат мерките по ал. 2 и 3.
(2) В случаите по ал. 1 заместник-председателят може да:
1. издаде задължителни предписания за
предприемане в определен от него срок на
конкретни мерки, необходими за отстраняване на нарушенията, на вредните последици
от тях или на опасността за интересите на
инвеститорите;
2. спре търговията с определени финансови
инструменти;
3. иска налагане на запор на движими
вещи и вземания и/или възбрана върху недвижими имоти;
4. задължи емитента да разкрие информация
в съответствие с Регламент (ЕС) № 596/2014
в определен от заместник-председателя срок.
(3) В случаите по ал. 1 комисията може
да издаде:
1. временна забрана за всяко лице, което
изпълнява ръководни функции в инвестиционен посредник, или за всяко друго физическо
лице, което носи отговорност за нарушението,
да изпълнява ръководни функции в инвестиционни посредници и/или да търгува за
собствена сметка;
2. в случай на повторни или системни
нарушения на чл. 14 или 15 от Регламент
(ЕС) № 596/2014 постоянна забрана за всяко
лице, което изпълнява ръководни функции в
инвестиционен посредник, или всяко друго
физическо лице, което носи отговорност за
нарушението, да изпълнява ръководни функции в инвестиционни посредници.
(4) Комисията може да отнеме лиценза на
инвестиционен посредник за извършване на
дейност, ако инвестиционният посредник и/
или лица, които са членове на управителния
или контролния му орган или управляват дейността му, са извършили и/или са допуснали
извършване на нарушение на чл. 14 и 15 от
Регламент (ЕС) № 596/2014 или друго грубо
или системно нарушение на този закон или
на Регламент (ЕС) № 596/2014.
(5) При определяне вида на принудителната
мярка заместник-председателят, съответно
комисията взема предвид обстоятелствата по
чл. 31 от Регламент (ЕС) № 596/2014.
(6) Заместник-председателят може да публикува на интернет страницата на комисията
публични предупреждения за преустановяване
на нарушения, в които се посочват лицата,
отговорни за нарушението, и видът на нарушението при спазване на Закона за защита
на личните данни.
(7) Комисията може да предложи на Българската народна банка да отнеме лиценза за
извършване на дейност като инвестиционен
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посредник на банка, ако съответното лице
системно нарушава разпоредбите на този
закон, на Регламент (ЕС) № 596/2014 или на
актовете по прилагането му.
Чл. 21. (1) Производството по прилагане
на принудителните административни мерки
по чл. 20, ал. 2 започва по инициатива на заместник-председателя, а в случаите по чл. 20,
ал. 3 – по инициатива на комисията.
(2) Уведомяванията и съобщаванията в
производството по ал. 1 се извършват по реда
на чл. 61, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.
(3) Ако 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.
(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. 20, ал. 2 се прилагат с писмено
мотивирано решение на заместник-председателя, а по чл. 20, ал. 3 – на комисията.
Решението се съобщава на заинтересованото
лице в 7-дневен срок от постановяването му.
(5) Решението за прилагане на принудителна административна мярка подлежи на
незабавно изпълнение, независимо дали е
обжалвано.
Чл. 22. Доколкото в тази глава не са
предвидени особени правила, прилагат се
съответните разпоредби на Административнопроцесуалния кодекс.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

АДМИНИСТРАТИВНОНАК АЗАТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
Чл. 23. (1) Който извърши или допусне
извършването на нарушение на:
1. член 18, 19 или 20 от Регламент (ЕС)
№ 596/2014, се наказва с глоба в размер от
500 до 500 000 лв., а при повторно нарушение – от 1000 до 1 000 000 лв., ако деянието
не съставлява престъпление;
2. ч лен 16 и ли 17 о т Регламен т (ЕС)
№ 596/2014, се наказва с глоба в размер от
2000 до 1 000 000 лв., а при повторно нарушение – от 4000 до 2 000 000 лв., ако деянието
не съставлява престъпление;
3. ч лен 14 и ли 15 о т Регламен т (ЕС)
№ 596/2014, се наказва с глоба в размер от
20 000 до 5 000 000 лв., а при повторно нарушение – от 40 000 до 10 000 000 лв., ако
деянието не съставлява престъпление.
(2) За нарушения по ал. 1 на юридическите
лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция в размери, както следва:
1. за нарушения по ал. 1, т. 1 – от 1000 до
1 000 000 лв., а при повторно нарушение – от
2000 до 2 000 000 лв.;
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2. за нарушения по ал. 1, т. 2 – от 5000 до
2 500 000 лв., а при повторно нарушение – от
10 000 до 5 000 000 лв.;
3. за нарушения по ал. 1, т. 3 – от 50 000 до
15 000 000 лв., а при повторно нарушение – от
100 000 до 30 000 000 лв.
(3) При несъобразяване с приложена принудителна административна мярка по чл. 20
извършителите и допустителите се наказват
с глоба в размер от 5000 до 50 000 лв.
(4) За нарушения по ал. 3 на юридически лица и еднолични търговци се налага
имуществена санкция в размер от 10 000 до
100 000 лв.
(5) В случаите по ал. 1, т. 3 с наказанията
по ал. 1, т. 3 се наказват и подбудителите,
помагачите и укривателите, като се вземат
предвид характерът и степента на тяхното
участие.
(6) Доходите, придобити в резултат на
нарушението, се отнемат в полза на държавата в степента, в която не могат да бъдат
възстановени на увредените лица.
(7) При определяне на наказанието по
ал. 1 – 5 заместник-председателят взема предвид разпоредбата на чл. 30, параг раф 2, бу к-
ва „з“ и обстоятелствата по чл. 31 от Регламент (ЕС) № 596/2014.
(8) 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.
Чл. 24. (1) Актовете за установяване на
нарушенията се съставят от упълномощени
от заместник-председателя длъжностни лица,
а наказателните постановления се издават от
заместник-председателя.
(2) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на
наказателните постановления се извършват
по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на този закон:
1. „Емитент“ е понятие по смисъла на
чл. 3, параграф 1, т. 21 от Регламент (ЕС)
№ 596/2014.
2. „Лице, за което е подадено съобщение“
е лицето, за което е получена информация
от подалото съобщение лице, че е извършило
или възнамерява да извърши нарушение на
този закон, на Регламент (ЕС) № 596/2014 или
на актовете по прилагането му.
3. „Лице, подало съобщение“ е лицето,
което съобщава на компетентния орган за
действително или възможно нарушение на
този закон, на Регламент (ЕС) № 596/2014
или на актовете по прилагането му.
4. „Повторно нарушение“ е нарушението,
извършено в едногодишен срок от влизането
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в сила на наказателното постановление, с
което е наложено наказание за същото по
вид нарушение.
5. „Системни нарушения“ са три или повече
административни нарушения на този закон, на
Регламент (ЕС) № 596/2014 или на актовете
по прилагането му, извършени в продължение
на една година.
6. „Съобщение за нарушение“ е съобщението от страна на лицето, подало съобщение,
до компетентния орган относно действително
или възможно нарушение на този закон, на
Регламент (ЕС) № 596/2014 или на актовете
по прилагането му.
7. „Финансов инструмент“ е понятие по
смисъла на чл. 3, параграф 1, т. 1 от Регламент
(ЕС) № 596/2014.
§ 2. Законът въвеж да изискванията на
Директива за изпълнение (ЕС) 2015/2392 на
Комисията от 17 декември 2015 г. относно
Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на
с ъобща ва не т о на ком пе т ен т н и т е орга н и
за действителни или възможни нарушения
на посочения регламент (OB, L 332/126 от
18 декември 2015 г.) и предвижда мерки по
прилагането на Регламент (ЕС) № 596/2014
на Европейския парламент и на Съвета от
16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба
(Регламент относно пазарната злоупотреба) и
за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви
2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на
Комисията.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Този закон отменя Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
(обн., ДВ, бр. 84 от 2006 г.; изм., бр. 52 от
2007 г. и бр. 21 от 2012 г.).
§ 4. Административните и административнонаказателните производства, образувани по
Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти до влизането в сила на
този закон, се довършват по досегашния ред.
§ 5. Лицата, които осъществяват дейност
в областта на финансовите услуги, приемат
правилата по чл. 9, ал. 2 в срок до три месеца
от влизането в сила на този закон.
§ 6. В Закона за дейността на колективните
инвестиционни схеми и 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., бр. 22 и 34 от 2015 г.
и бр. 42 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 4, ал. 1, т. 1 след думите „предлагане“ се добавя „а в случаите по чл. 21,
ал. 8 – и на финансови инструменти“.
2. В чл. 7:
а) създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) Ако в продължение на 6 последователни месеца средномесечната нетна стойност
на активите на дружеството е по-малка от
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500 000 лв., управляващото дружество трябва
в срок 10 работни дни да оповести причините
за това, мерките, които ще предприеме за
привличане на нови инвеститори, и срока,
в който тези мерки ще бъдат приложени и в
който се очаква дружеството да възстанови
размера на нетната стойност на активите си.
(3) Оповестяването по ал. 1 се извършва
на интернет страницата на управляващото
дружество и по друг подходящ начин с оглед
установените средства за контакт с инвеститорите. Управляващото дружество представя на
комисията копие от оповестената информация
до края на следващия работен ден след оповестяването є и информация за резултатите
от предприетите мерки до 10-о число всеки
месец до достигане на минималния размер
по ал. 1.“;
б) досегашната ал. 2 става ал. 4 и в нея
накрая се добавя „с изключение на случаите
по чл. 21, ал. 8“;
в) досегашните ал. 3, 4, 5, 6 и 7 стават
съответно ал. 5, 6, 7, 8 и 9.
3. В чл. 9:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Нетната стойност на активите на
договорния фонд трябва да бъде минимум
500 000 лв. и този минимален размер трябва
да бъде достигнат до две години от получаване
на разрешението за организиране и управление
на фонда. Ако нетната стойност на активите
на договорния фонд не достигне 500 000 лв. в
срока по изречение първо или в продължение
на 6 последователни месеца средномесечната
нетна стойност на активите на договорния
фонд е по-малка от 500 000 лв., управляващото дружество трябва в срок 10 работни
дни да оповести причините за това, мерките,
които ще предприеме за привличане на нови
инвеститори, и срока, в който тези мерки
ще бъдат приложени и в който се очаква
договорният фонд да възстанови размера на
нетната стойност на активите си. Срокът от
10 работни дни по изречение второ започва да
тече от изтичането на срока от две години по
изречение първо, съответно от изтичането на
6 последователни месеца по изречение второ.“;
б) създава се нова ал. 2:
„(2) Оповестяването по ал. 1 се извършва
на интернет страницата на управляващото
дружество и по друг подходящ начин с оглед
установените средства за контакт с инвеститорите. Управляващото дружество представя на
комисията копие от оповестената информация
до края на следващия работен ден след оповестяването є и информация за резултатите
от предприетите мерки до 10-о число всеки
месец до достигане на минималния размер
по ал. 1.“;
в) досегашните ал. 2, 3, 4 и 5 стават съответно ал. 3, 4, 5 и 6.
4. В чл. 19:
а) в ал. 1 т. 2 се отменя;
б) в ал. 2 т. 1 се отменя.
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5. В чл. 21:
а) създават се нови ал. 8 и 9:
„(8) Пасивно управляваните борсово търгувани фондове могат да емитират дялове
срещу съвкупност от финансовите инструменти, съставящи индекса, който фондът
е избрал да възпроизвежда, в съответното
съотношение.
(9) Обратното изкупуване на дялове, емитирани срещу финансови инструменти, може да
се извърши и срещу съвкупност от финансовите
инструменти, съставящи индекса, който фондът е избрал да възпроизвежда, в съответното
съотношение.“;
б) досегашните ал. 8 и 9 стават съответно
ал. 10 и 11.
6. В чл. 23, ал. 3 думите „реализираните
приходи“ се заменят с „реализирания доход“.
7. В чл. 24а се създава ал. 4:
„(4) Пасивно управляваният борсово търгуван фонд включва в устава си, съответно
в правилата си, в проспекта, в документа с
ключова информация за инвеститорите, както
и в маркетинговите си съобщения информация
за това, дали издава и изкупува обратно дялове
и срещу финансови инструменти.“
8. Член 25 се изменя така:
„Чл. 25. (1) Депозитарят, както и членовете
на управителните и контролните му органи
не могат да бъдат едно и също или свързано
лице с управляващото дружество, с членовете
на управителните или контролните му органи, с инвестиционното дружество, с лицата
по чл. 10 или с друго лице, което изпълнява
управителни функции в инвестиционното
дружество, както и с лица, които контролират
инвестиционното дружество.
(2) Депозитарят полага грижата на добър
търговец, осъществява задълженията си честно,
справедливо, професионално, независимо и
единствено в интерес на колективната инвестиционна схема и на притежателите на дялове
в колективната инвестиционна схема.
(3) Депозитарят не може да извършва дейност за колективната инвестиционна схема
или за управляващото дружество, действащо
от името на колективна инвестиционна схема,
която може да породи конфликт на интереси
между колективната инвестиционна схема,
инвеститорите в нея, управляващото дружество и самия депозитар, освен ако не е налице функционално и йерархично разделение
между изпълняваните от депозитаря функции
за колективната инвестиционна схема и другите му функции, както и ако конфликтите
на интереси, които може да възникнат, са
съответно установени, управлявани, наблюдавани и разкривани пред инвеститорите в
колективната инвестиционна схема.“
9. В чл. 26, ал. 4 думите „инвестиционното дружество, съответно от управляващото
дружество, за сметка на договорния фонд“ се
заменят с „управляващото дружество за сметка
на колективната инвестиционна схема“.
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10. В чл. 27, ал. 1 думите „Инвестиционното
дружество, както и“ се заличават.
11. В чл. 32, ал. 1 думите „Закона срещу
пазарните злоупотреби с финансови инструменти“ се заменят със „Закона за прилагане
на мерките срещу пазарните злоупотреби с
финансови инструменти“.
12. Член 34 се изменя така:
„Чл. 34. Безналичните финансови инструменти, притежавани от колективната инвестиционна схема, се вписват в депозитарна
институция по смисъла на § 1, т. 26, буква „б“
от допълнителните разпоредби на Закона за
пазарите на финансови инструменти, а останалите є активи се съхраняват в депозитар.
В случай че депозитарят е инвестиционен
посредник, паричните средства се съхраняват
при условията на чл. 34, ал. 2 – 4 от Закона за
пазарите на финансови инструменти. Депозитарят извършва всички плащания за сметка
на колективната инвестиционна схема.“
13. В чл. 35:
а) в ал. 1 думите „включена в списък, одобрен от заместник- председателя“ се заличават;
б) в ал. 2:
аа) в текста преди т. 1 думите „включен в
списък, одобрен от заместник-председателя“
се заличават;
бб) създават се т. 6 – 11:
„6. разполага с необходимата инфраструктура да съхранява финансовите инструменти,
които могат да бъдат вписани по сметка за
финансови инструменти, открита и водена от
депозитаря;
7. установява адекватни политики и процедури, които са достатъчни да гарантират
изпълнението от депозитаря, включително от
неговите управителни и контролни органи и
от служителите, на задълженията, предвидени
в този закон;
8. разполага с надеждни административни и
счетоводни процедури, механизми за вътрешен
контрол, ефективни процедури за оценка на
риска и ефективни контролни и защитни мерки
за системите за обработка на информацията;
9. поддържа и прилага ефективни организационни и административни механизми с оглед
предприемането на необходими действия за
предотвратяване на конфликти на интереси;
10. съхранява информация за всички извършвани от него услуги, дейности и сделки,
като тази информация трябва да е достатъчна,
за да позволи на комисията и на заместникпредседателя да изпълняват надзорните си
правомощия по този закон;
11. осигурява приемственост и регулярност при изпълнението на депозитарните си
функции, като използва подходящи и пропорционални системи, ресурси и процедури,
включително, за да изпълнява дейността си
като депозитар.“;
в) алинея 3 се изменя така:
„(3) Членовете на управителния и контролния орган и висшият ръководен персонал на
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инвестиционния посредник по ал. 2 се ползват
по всяко време с добра репутация и притежават
подходящи знания, умения и опит.“;
г) създава се нова ал. 4:
„(4) Управителният и контролният орган на
инвестиционния посредник по ал. 2 като цяло
притежават необходимите знания, умения и
опит, които им позволяват да разбират дейността на депозитаря, включително основните
рискове.“;
д) създава се ал. 5:
„(5) Всеки член на управителния и контролния орган на инвестиционния посредник по
ал. 2 и всеки служител от висшия ръководен
персонал на посредника е длъжен да действа
честно и добросъвестно.“;
е) досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея
думата „своевременно“ се заменя с „при поискване и текущо“, а думата „депозитаря“ се
заменя с „банките, които са определени като
депозитари“.
14. Създава се чл. 35а:
„Чл. 35а. (1) Управляващото дружество
съхранява активите на всяка колективна инвестиционна схема, която управлява, в един
депозитар.
(2) Отношенията между управляващото
дружество и депозитаря се уреждат с писмен
договор за депозитарни услуги. С договора се
определят условията и редът за предоставяне
на информация между управляващото дружество и депозитаря, необходима за изпълнение
на функциите на депозитаря по отношение
на всяка колективна инвестиционна схема в
съответствие с този закон и актовете по прилагането му.
(3) Депозитарят е длъжен да:
1. осигури, че издаването, продажбата,
обратното изкупуване и обезсилването на дяловете на колективната инвестиционна схема
се извършват в съответствие със закона и с
устава, съответно с правилата на колективната
инвестиционна схема;
2. осигури, че стойността на дяловете на
колективната инвестиционна схема се изчислява
при спазването на закона и устава, съответно
правилата на колективната инвестиционна
схема;
3. осъществява редовна проверка за съответствие между сметките, които водят управляващото дружество и депозитарят за активите
на колективната инвестиционна схема, а в
случаите по чл. 37а – и със сметките, които
води третото лице;
4. осигури превеждане в обичайните срокове
на всички парични средства в полза на колективната инвестиционна схема, произтичащи от
сделки с нейни активи;
5. осигури, че доходът на колективната инвестиционна схема се разпределя в съответствие
със закона и с устава, съответно с правилата
на колективната инвестиционна схема;
6. се отчита най-малко веднъж месечно
пред управляващото дружество за поверените
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активи и извършените с тях операции, включително като предоставя пълен опис на активите
на колективната инвестиционна схема, до 5-о
число на следващия месец.
(4) Депозитарят осъществява наблюдение
на паричните потоци на колективната инвестиционна схема, включително следи дали
всички плащания, извършени от инвеститорите или от тяхно име и за тяхна сметка
при записването на дялове на колективната
инвестиционна схема, са получени и осчетоводени по сметки, които:
1. са открити на името на колективната
инвестиционна схема или на името на управляващото дружество, действащо от името
и за сметка на колективната инвестиционна
схема, или на името на депозитаря, действащ
от името и за сметка на колективната инвестиционна схема;
2. са открити в централна банка, банка,
лицензирана по реда на Закона за кредитните
институции, банка, лицензирана в държава
членка, или банка, получила разрешение в
трета държава, и
3. се управляват при спазване на ал. 5.
(5) Депозитарят управлява паричните средства на колективната инвестиционна схема,
като:
1. поддържа отчетност и води сметките по
начин, който позволява във всеки един момент незабавно да се разграничат държаните
активи на колективната инвестиционна схема
от активите, държани за друг клиент, както и
от собствените активи на депозитаря;
2. поддържа отчетност и води сметките
по начин, който осигурява тяхната точност;
3. осъществява редовна проверка за съответствие между сметките, които водят управляващото дружество и депозитарят за активите
на колективната инвестиционна схема, а в
случаите по чл. 37а – и със сметките, които
води третото лице;
4. предприема необходимите мерки, за да
осигури, че всички парични средства на колективната инвестиционна схема, депозирани при
трето лице, могат да бъдат ясно разграничени
от паричните средства на депозитаря и на
това трето лице чрез индивидуални сметки на
титулярите, водени от третото лице, или чрез
еквивалентни мерки, които постигат същото
равнище на защита;
5. предприема необходимите мерки, за да
осигури, че паричните средства на колективната инвестиционна схема по сметките при
лице по ал. 4, т. 2 се държат по индивидуална сметка или по сметки отделно от всички
сметки за държане на парични средства на
лицето, на чието име се съхраняват активите
на колективната инвестиционна схема;
6. въвежда подходяща организация и предприема необходимите действия за свеждане
до минимум на риска от загуба или от намаляването им в резултат на злоупотреба,
измама, лошо управление, неправилно водене
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и съхранение на отчетност, включително при
небрежно поведение.
(6) Когато парични сметки са открити на
името на депозитар, действащ от името и за
сметка на колективна инвестиционна схема,
по тези сметки не се осчетоводяват паричните
средства на лице по ал. 4, т. 2 и собствените
парични средства на депозитаря.
(7) Финансовите инструменти на колективната инвестиционна схема се поверяват
на депозитар за съхранение, като депозитарят:
1. съхранява всички безналични финансови
инструменти, които се вписват по сметка за
финансови инструменти, открита и водена
от депозитаря, и всички други финансови
инструменти, които могат да бъдат физически
предадени на депозитаря (финансови инструменти под попечителство);
2. гарантира, че всички безналични финансови инструменти се вписват по сметка за
финансови инструменти, открита и водена от
депозитаря при спазване на изискванията на
ал. 5, по отделни сметки, открити на името
на управляващото дружество, действащо от
името и за сметка на колективната инвестиционна схема, по начин, който позволява във
всеки един момент да бъдат идентифицирани
като финансови инструменти на конкретната
колективна инвестиционна схема.
(8) По отношение на другите активи, различни от тези по ал. 7, депозитарят:
1. проверява собствеността на колективната
инвестиционна схема върху тези активи, като
установява дали колективната инвестиционна
схема е собственик въз основа на информация или документи, предоставени от управляващото дружество, и въз основа на други
доказателства, ако има такива предоставени
от трети лица;
2. поддържа и актуализира регистър на тези
активи, за които се е уверил, че са собственост
на колективната инвестиционна схема.
(9) Активите, върху които депозитарят осъществява попечителска дейност, не могат да
се използват от депозитаря или от трето лице,
на което е делегирана попечителска функция,
за тяхна сметка. Използване по смисъла на
предходното изречение включва всякакви сделки с активи под попечителство, включително
прехвърляне, учредяване на залог, продажба
и даване на заем.
(10) Използване по ал. 9 на активите, върху
които депозитарят осъществява попечителска дейност, е разрешено само при следните
условия:
1. извършва се за сметка на колективната
инвестиционна схема;
2. депозитарят действа по нареждане на
управляващото дружество, действащо от името
и за сметка на колективната инвестиционна
схема;
3. използването е в интерес на колективната
инвестиционна схема и на притежателите на
дялове или акции, и
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4. сделката е обезпечена с висококачествен
и ликвиден актив, получен от колективната
инвестиционна схема по договор с прехвърляне на правата.
(11) Пазарната стойност на обезпечението
по ал. 10, т. 4 не може да бъде по-малка от
пазарната стойност на използваните активи
плюс премията.“
15. В чл. 36:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Депозитарят не отговаря за задълженията си към своите кредитори с активите на
колективната инвестиционна схема.“;
б) в ал. 2 изречение първо се изменя така: „В
случай на несъстоятелност или еквивалентна
процедура съгласно законодателството на съответната държава членка на депозитаря и/или
третото лице по чл. 37а, както и в случаите на
поставяне на банка депозитар под особен надзор активите на колективната инвестиционна
схема не могат да бъдат разпределени между
или осребрени в полза на кредиторите на този
депозитар и/или на трето лице по чл. 37а.“, а
в изречение второ след думата „синдикът“ се
добавя „или временният синдик“;
в) алинеи 4 и 5 се изменят така:
„(4) По искане на комисията или на заместник-председателя депозитарят предоставя
достъп до цялата информация, с която разполага във връзка с изпълнението на своите
задължения и която е необходима на комисията и заместник-председателя, съответно на
компетентните органи на държавата членка
по произход на колективната инвестиционна
схема или на управляващото дружество.
(5) В случай че депозитарят на колективната инвестиционна схема с произход от Република България има друга държава членка
по произход, комисията може да изисква от
компетентния орган на държавата членка
по произход на депозитаря да є бъде предоставена информацията, с която разполага за
депозитаря. Комисията, когато е компетентен
орган по произход на депозитаря, предоставя
своевременно при поискване информацията по
ал. 4, получена от депозитаря, на компетентния орган на държавата, в която депозитарят
извършва дейност.“
16. Член 37 се изменя така:
„Чл. 37. (1) Депозитарят отговаря пред
колективната инвестиционна схема и пред
притежателите на дялове на колективната
инвестиционна схема за всички вреди, причинени от депозитаря или от третото лице по
чл. 37а при загуба на финансови инструменти
под попечителство.
(2) В случай на загуба на някой от финансовите инструменти под негово попечителство
депозитарят възстановява на колективната
инвестиционна схема финансов инструмент от
същия вид или паричната му равностойност
без прекомерно забавяне.
(3) Депозитарят не носи отговорност за
загубите, ако докаже, че те са вследствие на
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външно събитие, което е извън неговия контрол
и чиито последици са неизбежни независимо от
предприетите мерки за предотвратяването им.
(4) Депозитарят отговаря пред колективната
инвестиционна схема и пред притежателите
на дялове за всички други претърпени от
тях вреди, причинени в резултат на проявена
небрежност или умишлено неизпълнение на
задълженията на депозитаря по този закон
от служители на депозитаря или членове на
управителните или контролните му органи.
(5) Делегирането на правомощия по реда
на чл. 37а не освобож дава депозитаря от
отговорността по ал. 1 – 4. Отговорността
на депозитаря не може да се изключва или
ограничава със споразумение.
(6) Всяко споразумение, сключено в противоречие с ал. 5, е нищожно.
(7) Притежателите на дялове могат да търсят
отговорност от депозитаря пряко или косвено
чрез управляващото дружество, при условие
че това не води до изплащане на обезщетения,
които вече са изплатени, или до неравностойно третиране на притежателите на дялове в
колективната инвестиционна схема.“
17. Създава се чл. 37а:
„Чл. 37а. (1) Депозитарят не може да делегира на трети лица функциите, посочени в
чл. 35а, ал. 3 – 6.
(2) Депозитарят може да сключи договор, с
който да делегира на трето лице функциите,
посочени в чл. 35а, ал. 7 и 8, при изпълнение
на следните условия:
1. функциите не се делегират с цел заобикаляне на нормативните изисквания;
2. депозитарят може да докаже, че съществува обективна причина за делегирането;
3. депозитарят е проявил необходимите
компетентност, грижа и старание при подбора
и определянето на всяко трето лице, на което иска да делегира част от функциите си, и
ще проявява необходимите компетентност и
дължимата грижа при периодичния преглед и
постоянния мониторинг на всяко трето лице,
на което е делегирал част от функциите си, и
на договореностите с третото лице по отношение на делегираните му функции.
(3) Функциите, посочени в чл. 35а, ал. 7 и 8,
могат да се делегират от депозитаря на трето
лице само когато това трето лице постоянно
в хода на изпълнението на делегираните му
задачи:
1. разполага с правно-организационна структура и експертен опит, които са подходящи
и съответни на естеството и сложността на
поверените му активи на колективната инвестиционна схема;
2. по отношение на попечителските дейности, посочени в чл. 35а, ал. 7, т. 1, третото
лице подлежи на:
а) пруденциално регулиране, включително
по отношение на минималните капиталови
изисквания и надзор в държавата членка по
произход на третото лице;
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б) периодичен външен одит, чрез който се
осигурява, че третото лице съхранява поверените му финансови инструменти;
3. отделя активите на клиентите си от
собствените си активи и от активите на
депозитаря по начин, който позволява във
всеки един момент активите да бъдат точно
идентифицирани като активи на клиентите
на депозитаря;
4. предприема всички необходими действия
да осигури, че в случай на несъстоятелност
на третото лице активите на колективната
инвестиционна схема под негово попечителство не могат да бъдат разпределени между
или осребрени в полза на кредиторите на
третото лице, и
5. спазва задължения и изпълнява забраните
по чл. 25 и чл. 35а, ал. 2, 9, 10 и 11.
(4) Независимо от ал. 3, т. 2, буква „а“,
когато съгласно правото на трета държава се
изисква определени финансови инструменти
да се държат под попечителство от местно
юридическо лице и никой от местните юридически лица не отговаря на изискванията
за делегиране, предвидени в ал. 3, т. 2, буква
„а“, депозитарят може да делегира своите
функции на такова местно юридическо лице
само до степента, до която това се изисква
от правото на трета държава, и само докато
няма местни лица, които отговарят на изискванията за делегиране, и единствено когато:
1. инвеститорите в съответната колективна
инвестиционна схема са били надлежно уведомени, преди да направят инвестицията, че
това делегиране се изисква поради законови
ограничения в правото на третата държава,
за обстоятелствата, обосноваващи делегирането, както и за произтичащите от подобно
делегиране рискове, и
2. управляващото дружество, действащо от
името на колективната инвестиционна схема,
е дало указания на депозитаря да делегира
попечителството върху такива финансови
инструменти на местно трето лице.
(5) Третото лице може също да делегира
функциите по чл. 35а, ал. 7 и 8 при спазване
на изискванията на ал. 2 – 4 и 7. Член 37,
ал. 1 – 3 се прилага и по отношение на третото
лице по изречение първо.
(6) За целите на настоящия член предоставянето на услуги от системи с окончателност
на сетълмента на ценни книжа по глава пета
„а“ от Закона за платежните услуги и платежните системи не се смята за делегиране на
попечителски функции.
(7) Депозитарят уведомява комисията в
7-дневен срок от сключването на договор с
трето лице за сключването и съществените
условия на договора.“
18. В чл. 51 думите „два месеца“ се заменят
с „6 месеца“.
19. В чл. 54:
а) в ал. 7:
аа) в т. 2 думите „фонд е активно“ се заменят с „фонд е активно или пасивно“;
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бб) създава се т. 5:
„5. информация относно възможността за
издаване и обратно изкупуване на дялове и
срещу финансови инструменти от пасивно
управляваните борсово търгувани фондове,
както и условията за това;“
б) създава се нова ал. 8:
„(8) Проспектът включва и:
1. подробности относно актуалната политика за възнагражденията, които включват
най-малко описание на начините на изчисление
на възнагражденията и стимулите, имената и
длъжността на лицата, отговорни за разпределянето на възнагражденията и стимулите,
както и съставът на комитета по възнагражденията, ако има такъв, или
2. резюме на политиката на възнаграждения
и посочване на интернет страница, на която са
оповестени подробности относно актуалната
политика за възнагражденията и бонусите,
които включват най-малко описанието на начините на изчисление на възнагражденията и
стимулите, имената и длъжността на лицата,
отговорни за разпределянето на възнагражденията и стимулите, състава на комитета
по възнагражденията, ако има такъв, както
и декларация, че копие на политиката за
възнагражденията ще бъде предоставено на
хартиен носител безплатно при поискване.“;
в) създава се ал. 9:
„(9) Информацията по ал. 8 се включва и
в проспекта по чл. 53а.“;
г) досегашната ал. 8 става ал. 10.
20. В чл. 57:
а) в ал. 3, т. 1 накрая се добавя „и за компетентния орган на държавата членка по произход на колективната инвестиционна схема“;
б) създава се ал. 11:
„(11) Ключовата информация за инвеститорите включва и посочване на интернет страница, на която са оповестени подробностите
относно актуалната политика за възнагражденията, които включват най-малко описание на
начините на изчисление на възнагражденията
и стимулите, имената и длъжността на лицата, отговорни за разпределянето на възнагражденията и стимулите, както и съставът
на комитета по възнагражденията, ако има
такъв, и декларация, че копие на политиката
за възнагражденията ще бъде предоставено
на хартиен носител безплатно при поискване.“
21. В чл. 86:
а) в ал. 1, т. 2 след думата „изисквания“ се
добавя „управление на риска“;
б) в ал. 3 думите „чл. 24, ал. 1 – 4“ се заменят с „чл. 24, ал. 1, 3 и 4“.
22. В чл. 93, ал. 1:
а) в т. 8 думите „Закона срещу пазарните
злоупотреби с финансови инструменти“ се
заличават, а след думите „Закона за пазарите
на финансови инструменти“ се добавя „отменения Закон срещу пазарните злоупотреби с
финансови инструменти, Закона за прилагане
на мерките срещу пазарните злоупотреби
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с финансови инструменти, Регламент (ЕС)
№ 596/2014 на Европейския парламент и на
Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната
злоупотреба (Регламент относно пазарната
злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета
и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и
2004/72/ЕО на Комисията (OB, L 173/1 от 12
юни 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент
(ЕС) № 596/2014“;
б) в т. 9 думите „Закона срещу пазарните
злоупотреби с финансови инструменти“ се
заличават, а след думите „Закона за пазарите
на финансови инструменти“ се добавя „отменения Закон срещу пазарните злоупотреби с
финансови инструменти, Закона за прилагане
на мерките срещу пазарните злоупотреби
с финансови инструменти, Регламент (ЕС)
№ 596/2014“.
23. В чл. 100, ал. 1, т. 6 думите „чл. 11 от
Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти“ се заменят с „чл. 14 и
15 от Регламент (ЕС) № 596/2014, а думите
„на Закона срещу пазарните злоупотреби с
финансови инструменти“ се заменят с „на отменения Закон срещу пазарните злоупотреби с
финансови инструменти, Закона за прилагане
на мерките срещу пазарните злоупотреби с
финансови инструменти“.
24. В чл. 104, ал. 1 се създават т. 6 и 7:
„6. прилагат и осигуряват подходящи и
ефективни процедури за подаване на вътрешни
сигнали от служителите на управляващото
дружество;
7. поддържат организация за разглеждане
на жалби, постъпили в управляващото дружество.“
25. В чл. 105, ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. полага грижата на добър търговец, осъществява задълженията си честно, справедливо, професионално, независимо и единствено
в интерес на колективните инвестиционни
схеми, които управлява, и на интегритета на
пазара;“
б) точка 2 се отменя.
26. Член 108 се изменя така:
„Чл. 108. (1) Управляващото дружество
приема и прилага политика, която обхваща
всички форми на възнаграждения, като заплати и други финансови и/или материални
стимули, включително облаги, свързани с
доброволно пенсионно и/или здравно осигуряване, които заплаща на следните категории
персонал:
1. служителите на ръководни длъжности;
2. служителите, чиято дейност е свързана
с поемане на рискове;
3. служителите, изпълняващи контролни
функции;
4. всички други служители, чиито възнаграждения са съизмерими с възнагражденията
на служители по т. 1 и 2 и чиито професионални дейности оказват влияние върху рисковия
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профил на управляваните от управляващото
дружество колективни инвестиционни схеми.
(2) Политиката за възнагражденията по ал. 1
насърчава разумното и ефективното управление на риска на управляващото дружество и
не поощрява поемане на риск, несъответен на
рисковите профили, правилата или учредителните документи на управляваните колективни
инвестиционни схеми, както и не засяга изпълнението на задължението на управляващото
дружество да действа в най-добър интерес на
колективната инвестиционна схема.
(3) При изготвянето и прилагането на
политиката за възнагражденията по ал. 1
управляващото дружество спазва следните
изисквания, съобразени с размера и организацията на управляващото дружество, както
и с характера, обхвата и сложността на дейността му:
1. политиката за възнагражденията съответства на принципите за разумно и ефективно
управление на риска и го насърчава, като не
поощрява поемането на рискове, които не
са съобразени с рисковите профили, устава,
правилата или учредителните документи на
управляваните колективни инвестиционни
схеми;
2. политиката за възнагражденията съответства на бизнес стратегията, целите, ценностите
и интересите на управляващото дружество и
на управляваните колективни инвестиционни
схеми или на инвеститорите в тях и включва
мерки за предотвратяване на конфликтите
на интереси;
3. възнагражденията на лицата по ал. 1,
т. 1, изпълняващи функции в областта на
управлението на риска и нормативното съответствие, се контролират пряко от комитета по
възнагражденията, в случай че има създаден
такъв комитет в управляващото дружество;
4. лицата по ал. 1, т. 3 получават възнаграждение, съобразено с постигането на целите, свързани с функциите им, независимо
от резултатите на секторите на дейност, които
тези лица контролират;
5. когато възнаграждението е обвързано
с резултатите от дейността, неговият общ
размер се основава на комбинация от оценката за резултатите на отделното лице и на
организационното звено, в което работи, или
на съответната колективна инвестиционна
схема, рисковия є профил, както и цялостните резултати на управляващото дружество,
като оценката на индивидуалните резултати
се извършва въз основа на финансови и нефинансови показатели;
6. оценката на резултатите е част от оценъчен
процес, обхващащ период от няколко години,
съобразен с периода на държане, препоръчан
на инвеститорите в колективна инвестиционна
схема, управлявана от управляващото дружество, с цел да се гарантира, че оценяването
се основава на по-дългосрочни резултати на
колективната инвестиционна схема и рисковия
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є профил, както и че фактическото изплащане
на елементите от възнаграждението, обвързани
с резултатите, се разсрочва в същия период;
7. гарантирано променливо възнаграждение
се предоставя само по изключение при назначаване на нови служители и само за първата
година, следваща назначаването им;
8. определя се подходящото съотношение
между постоянното и променливото възнаграждение, като постоянното възнаграждение
да представлява достатъчно висок дял от
цялото възнаграждение и да позволява прилагането на гъвкава политика по отношение
на променливите елементи на възнаграждението, включително възможност променливо
възнаграждение да не се изплаща;
9. плащанията, свързани с предсрочното
прекратяване на договор, отразяват постигнатите в течение на времето резултати и са
определени по начин, който да не насърчава
неуспеха;
10. измерването на резултатите от дейността,
използвано за изчисляване на променливите
елементи на възнаграждението или съвкупностите от променливи елементи, включва
цялостен механизъм за корекции с цел отчитане на всички настоящи и бъдещи рискове;
11. в зависимост от правно-организационната форма на колективната инвестиционна схема
и нейния устав, правила или учредителни документи най-малко 50 на сто от променливото
възнаграждение се състои от дялове или акции
от съответната колективна инвестиционна
схема или равностойни права на собственост,
или инструменти, свързани с акциите, или
равностойни непарични инструменти със стимули със същата ефективност като останалите
инструменти, като този праг може да бъде
по-нисък, ако управлението на колективната
инвестиционна схема представлява по-малко
от 50 на сто от общия портфейл, управляван
от управляващото дружество;
12. инструментите по т. 11 са обект на
подходяща политика за задържане, целяща
постигане на съответствие между стимулите и
интересите на управляващото дружество, управляваните колективни инвестиционни схеми
и притежателите на дялове, като политиката
за задържане се прилага и по отношение на
разсрочената част от променливото възнаграждение по т. 13;
13. не по-малко от 40 на сто от променливото възнаграждение се разсрочва за период
с минимална продължителност три години в
зависимост от периода на държане, препоръчан
на инвеститорите в съответната колективна
инвестиционна схема, и в съответствие с естеството на рисковете на съответната схема;
възнаграждението се изплаща пропорционално
във времето, а при особено голям размер на
променливото възнаграждение изплащането
на най-малко 60 на сто от сумата се разсрочва;
14. променливото възнаграждение, включително разсрочената част от него, се изплаща
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единствено ако е съобразено с цялостното
фи на нсово с ъс т оя н ие на у п ра вл я ва що т о
дружество и е оправдано от гледна точка на
резултатите на организационното звено, в което работи лицето, и съответната колективна
инвестиционна схема, като при незадоволителни или отрицателни финансови резултати
на управляващото дружество или на съответната колективна инвестиционна схема общият
размер на променливото възнаграждение се
намалява значително, включително с намаляване на текущи компенсации, намаляване на
суми, начислени за минал период, или възстановяване на вече начислено възнаграждение;
15. политиката във връзка с обезщетения
при пенсиониране трябва да съответства на
бизнес стратегията, целите, ценностите и
дългосрочните интереси на управляващото
дружество и на управляваните от него колективни инвестиционни схеми, като при
напускане на служител преди пенсиониране
обезщетението при пенсиониране се задържа
от управляващото дружество под формата на
инструменти по т. 11 за срок 5 години, а при
достигане на пенсионна възраст от служител
обезщетението при пенсиониране се изплаща
под формата на инструменти по т. 11, които
служителят няма право да прехвърля за срок
5 години;
16. служителите се задължават да не използват лични стратегии за ограничаване на
риска или застраховане, свързано с възнагражденията или отговорността, с цел намаляване
на рисково обвързаните ефекти върху възнаграждението им, предвидени в договорите им;
17. променливото възнаграждение не се изплаща посредством инструменти или методи,
които допускат заобикалянето на посочените
в т. 1 – 16 изисквания.
(4) Изискванията по ал. 3 се прилагат за
облаги от всякакъв вид, изплащани от управляващото дружество, за всички суми, изплащани
пряко от колективните инвестиционни схеми,
включително такси за постигнати резултати, и
за всяко прехвърляне на дялове или акции от
колективни инвестиционни схеми в полза на
лицата по ал. 1, както и на всеки друг служител,
чието общо възнаграждение е съпоставимо с
възнагражденията на лицата по ал. 1.
(5) Политиката за възнагражденията по
ал. 1 се приема от управителния орган на
у п равл яващото д ру жест во. Членовете на
управителния орган на управляващото дружество, на които не е възложено управлението
и които имат опит в управлението на риска
и възнагражденията, извършват периодичен
преглед за спазването на изискванията по ал. 3
най-малко веднъж годишно, но не по-късно
от 30 дни от края на календарната година, за
която се извършва прегледът.
(6) Изпълнението на политиката за възнагражденията се подлага на централен и
независим вътрешен преглед от отдела за
нормативно съответствие най-малко веднъж
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годишно, но не по-късно от 90 дни от края
на календарната година, за която се извършва
прегледът.
(7) Други изисквания към дейността на управ
ляващите дружества, в т.ч. към политиката за
възнагражденията, лицата, за които се отнася,
и нейното оповестяване, към общите условия
по чл. 95, ал. 2, т. 4, към правилата по чл. 95,
ал. 2, т. 6 и към физическите лица, работещи
по договор за управляващото дружество, както
и за капиталова адекватност и ликвидност се
определят с наредба на комисията.
(8) При поискване заместник-председателят
предоставя на ЕОЦКП информация за политиките за възнагражденията на управляващите дружества и практиките им за тяхното
прилагане.“
27. В глава единадесета се създава чл. 108а:
„Чл. 108а. (1) Управляващо дружество,
което е значимо по размер, организация,
естеството, обхвата или сложността на дейността си или по размер на управляваните
колективни инвестиционни схеми, създава
комитет по възнагражденията. Комитетът по
възнагражденията се създава по начин, който
осигурява извършването на компетентна и
независима преценка на политиката за възнагражденията по чл. 108, ал. 1 и практиката
на управляващото дружество по прилагането
є, както и на въведените стимули за управ
ление на риска.
(2) Комитетът по възнагражденията се
състои от членовете на управителния орган
на управляващото дружество, на които не е
възложено управлението, като един от тях е
негов председател.
(3) Комитетът по възнагражденията отговаря за подготовката на решенията на управителния орган относно възнагражденията,
включително за онези от тях, които влияят
върху риска и управлението на риска на управ
ляващото дружество или на управляваните
колективни инвестиционни схеми.
(4) При вземането на решения комитетът
по възнагражденията отчита дългосрочния
интерес на инвеститорите и другите заинтересовани лица, както и обществения интерес.
(5) Критериите за определяне на значимите
управляващи дружества за целите на изискванията към политиката на възнагражденията
се уреждат с наредбата по чл. 108, ал. 7.“
28. В чл. 120, ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. писмен договор с депозитар по чл. 35;“.
29. В чл. 190 думите „Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти“ се
заменят със „Закона за прилагане на мерките
срещу пазарните злоупотреби с финансови
инструменти“.
30. В чл. 204, ал. 1, т. 6 думите „чл. 11 от
Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти“ се заменят с „чл. 14 и
15 от Регламент (ЕС) № 596/2014“, а думите
„на Закона срещу пазарните злоупотреби с
финансови инструменти“ се заменят с „на
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отменения Закон срещу пазарните злоупотреби
с финансови инструменти, Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби
с финансови инструменти, Регламент (ЕС)
№ 596/2014“.
31. В чл. 212, ал. 1, т. 6 думите „чл. 11 от
Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти“ се заменят с „чл. 14 и
15 от Регламент (ЕС) № 596/2014“, а думите
„на Закона срещу пазарните злоупотреби с
финансови инструменти“ се заменят с „на
отменения Закон срещу пазарните злоупотреби
с финансови инструменти, Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби
с финансови инструменти, Регламент (ЕС)
№ 596/2014“.
32. В чл. 219, ал. 1 се създава т. 8:
„8. поддържа организация за разглеждане
на постъпили жалби.“
33. В чл. 251, ал. 1, т. 1 думите „с изключение“ се заменят с „включително изискванията“.
34. В чл. 264:
а) в ал. 3 изречение първо се изменя така:
„Когато установи, че депозитар извършва
дейността си в нарушение на този закон или
на актовете по прилагането му, заместникпредседателят може да приложи мерките по
ал. 1, т. 1, като в случаите, когато депозитар
е инвестиционен посредник – и съответните
мерки по чл. 118, ал. 1 от Закона за пазарите
на финансови инструменти, а когато депозитар
е банка, може да предложи на Българската
народна банка и прилагането на съответните
мерки по чл. 103, ал. 2 от Закона за кредитните институции.“;
б) създава се ал. 6:
„(6) При прилагане на мерките по ал. 1
комисията, съответно заместник-председателят отчита всички обстоятелства, които са
от значение, включително, когато е приложимо – посочените в чл. 273а.“
35. В чл. 273:
а) в ал. 1:
аа) точки 1, 2 и 3 се изменят така:
„1. член 171, ал. 7 и 8, чл. 179, 182, чл. 197,
ал. 1 и 6, чл. 199, ал. 12, чл. 225, 227, чл. 229,
ал. 4 и 5 и чл. 232 или на нормативните актове
по прилагането на закона, се наказва с глоба
в размер от 1000 до 4000 лв.;
2. член 185, чл. 191, ал. 2, чл. 205, ал. 2,
ч л. 215, ч л. 218, а л. 1 – 3, ч л. 219, а л. 1,
чл. 220 – 224, 226, чл. 228, ал. 1, чл. 233 – 237,
чл. 239, ал. 1, 2 и 6, чл. 240, ал. 1, 2 и 4, чл. 243,
чл. 244, ал. 1 и 6, чл. 245, ал. 1 и 6, чл. 246,
ал. 1 и 4 и чл. 249, ал. 1, се наказва с глоба в
размер от 4000 до 10 000 лв.;
3. член 24б, чл. 24в, ал. 2 и 3, чл. 174,
ал. 1 – 4, чл. 175, ал. 1, чл. 183, ал. 1 и 3, чл. 184,
ал. 1, чл. 186, 187, чл. 188, ал. 1, чл. 189, 190,
чл. 195, ал. 3, чл. 198, ал. 3 и 6, чл. 199, ал. 3,
6, 7, 9 – 11, чл. 203, ал. 1 и 2, чл. 205, ал. 1,
чл. 206, 210, чл. 211, ал. 1, чл. 216, ал. 1 – 3,
чл. 229, ал. 1 – 3, чл. 230, 238, чл. 241, ал. 1,
чл. 242, чл. 248, ал. 1 и 2, чл. 250 и чл. 251,
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ал. 1, се наказва с глоба в размер от 10 000
до 20 000 лв.;“
бб) създават се т. 7 – 11:
„7. член 171, ал. 6 и чл. 197, ал. 1, 3 и 4,
се наказва с глоба в размер от 20 000 до
200 000 лв.;
8. член 6, ал. 4 и 5, чл. 7, ал. 2 и 3, чл. 9,
ал. 1 и 2, чл. 10, ал. 5, чл. 17, ал. 2, чл. 18, ал. 1,
чл. 48, ал. 3 и 4, чл. 52, чл. 57, ал. 1, 5 – 10,
чл. 58, ал. 2, чл. 59, чл. 61, ал. 1 и 2, чл. 62,
63, чл. 65, ал. 1 – 3, чл. 78, ал. 4 и 5, чл. 79,
чл. 81, ал. 2, чл. 91, чл. 93, ал. 1 – 5, чл. 94,
ал. 1 и 2, чл. 98, ал. 2, се наказва с глоба в
размер от 1000 до 5 000 000 лв.;
9. член 6, ал. 3, чл. 21, ал. 11, чл. 25, чл. 26,
чл. 34, чл. 35, чл. 35а, чл. 36, ал. 1, чл. 37а,
чл. 51, чл. 56, ал. 1, чл. 57, ал. 4, чл. 58, ал. 1,
чл. 60, ал. 1, чл. 64, чл. 67, ал. 2 и 3, чл. 69,
ал. 5, чл. 71, ал. 2, чл. 72, ал. 1, чл. 75, ал. 1
и 2, чл. 77, ал. 1 и 2, чл. 78, ал. 1 – 3, чл. 80,
чл. 82, ал. 1, чл. 87, ал. 2, чл. 89, чл. 92, ал. 1
и 2, чл. 93, ал. 7, чл. 100, ал. 4, чл. 101, ал. 2,
чл. 103, чл. 104, ал. 1 и 2, чл. 105, ал. 1, чл. 106,
ал. 1, 3 и 4, чл. 107, чл. 108, чл. 108а, ал. 1
и 2, чл. 109, ал. 1, 7, 8 и 10, чл. 110, ал. 1,
5 – 8, чл. 113, ал. 2, 3 и 5, чл. 114, ал. 1, 4 и 6,
чл. 116, ал. 1, чл. 117, ал. 1 – 3, чл. 119, ал. 1,
2 и 4, чл. 120, ал. 1 и 5, чл. 122, чл. 124, ал. 3,
чл. 128, ал. 1, чл. 130, 131, 132, чл. 136, ал. 1,
6 – 8, чл. 149, чл. 151, ал. 3, чл. 154, ал. 3,
чл. 156, се наказва с глоба в размер от 4000
до 5 000 000 лв.;
10. член 4, ал. 3 и 4, чл. 7, ал. 9, чл. 21,
ал. 1, 6 и 10, чл. 22, ал. 1 – 4, чл. 27, ал. 1,
чл. 28, ал. 1, чл. 29, 31, 32, чл. 36, ал. 2 – 5,
чл. 38, 40, 41, чл. 42, ал. 1 – 3, чл. 43, ал. 1 и
2, чл. 45, ал. 1 – 9 и 11, чл. 46, ал. 1, чл. 47,
чл. 48, ал. 1 и 2, чл. 49, ал. 1 и 2, чл. 53, чл. 69,
ал. 1, чл. 75, ал. 4, чл. 76, чл. 81, ал. 1, чл. 83,
чл. 86, ал. 6 – 8, чл. 90, ал. 2 – 4, 6, 9 и 10,
чл. 101, ал. 1, чл. 102, ал. 1 и 2, се наказва
с глоба в размер от 10 000 до 5 000 000 лв.;
11. член 6, ал. 2 и чл. 98, ал. 1, се наказва
с глоба в размер от 20 000 до 5 000 000 лв.“;
б) в ал. 2 се създават т. 7 – 11:
„7. за нарушения по ал. 1, т. 7 – от 40 000
до 300 000 лв.;
8. за нарушения по ал. 1, т. 8 – от 4000 до
10 000 000 лв.;
9. за нарушения по ал. 1, т. 9 – от 10 000
до 10 000 000 лв.;
10. за нарушения по ал. 1, т. 10 – от 20 000
до 10 000 000 лв.;
11. за нарушения по ал. 1, т. 11 – от 40 000
до 10 000 000 лв.“;
в) алинея 3 се отменя;
г) в ал. 4 думите „съответно с имуществена
санкция“ се заличават, а накрая се добавя
„а при повторно нарушение – от 20 000 до
200 000 лв.“;
д) в ал. 5 се създават т. 7 – 12:
„7. за нарушения по ал. 1, т. 7 – от 50 000 лв.
до 300 000 лв., а при повторно нарушение – от
100 000 до 500 000 лв.;
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8. за нарушения по ал. 1, т. 8 – от 4000 лв. до
5 000 000 лв., а при повторно нарушение – от
10 000 до 10 000 000 лв.;
9. за нарушения по ал. 1, т. 9 – от 10 000 лв.
до 5 000 000 лв., а при повторно нарушение – от
20 000 до 10 000 000 лв.;
10. за нарушения по ал. 1, т. 10 – от 20 000 лв.
до 5 000 000 лв., а при повторно нарушение
от 40 000 до 10 000 000 лв.;
11. за нару шен и я по а л. 1, т. 11 – о т
50 000 лв. до 5 000 000 лв., а при повторно
нарушение от 100 000 до 10 000 000 лв.;
12. за нарушения по ал. 4 – от 20 000 до
200 000 лв., а при повторно нарушение – от
50 000 до 300 000 лв.“
36. Създава се чл. 273а:
„Чл. 273а. (1) При определянето на вида
и размера на административните наказания
по чл. 273 заместник-председателят отчита
всички обстоятелства, които са от значение
по конкретния случай, включително, когато
е приложимо:
1. тежестта и продължителността на нарушението;
2. степента на отговорност на отговорното
за нарушението лице;
3. финансовото състояние на отговорното за
нарушението лице, определено според общия
финансов оборот на отговорното юридическо
лице или годишния доход на отговорното
физическо лице;
4. размера на полу чената печалба или
избегнатата загуба от отговорното за нарушението лице, както и размера на загубите,
претърпени от трети лица, и загубите, нанесени на финансовите пазари в резултат на
нарушението, доколкото техният размер може
да бъде определен;
5. степента на съдействие, което отговорното физическо или юридическо лице оказва
на компетентния орган;
6. предходни нарушения на отговорното
физическо или юридическо лице;
7. предприети мерки от отговорното физическо или юридическо лице след извършване на
нарушението за предотвратяване на повторно
нарушение.
(2) За целите на ал. 1 заместник-председателят има право на достъп до данъчна и
осигурителна информация.“
37. Член 275 се изменя така:
„Чл. 275. (1) Комисията и заместник-председателят оповестяват на интернет страницата на
комисията всяка приложена мярка и наложено
наказание за нарушаване на разпоредбите на
този закон и на актовете по прилагането му.
Информацията, която подлежи на оповестяване, включва най-малко данни за нарушението, нарушителя, приложената мярка или
наложеното наказание.
(2) По реда на ал. 1 се оповестяват само
влезлите в сила принудителни административни мерки и административните наказания,
наложени с влезли в сила наказателни поста-
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новления. Оповестяването се извършва, след
като лицето, на което е приложена мярката
или е наложено наказанието, бъде уведомено
за предстоящото оповестяване.
(3) Комисията и заместник-председателят
могат да вземат решение да не оповестят информацията по ал. 1 или да я публикуват в
обобщен вид, когато преценят, че:
1. публикуването на лични данни за физическо лице и идентификационни данни за
юридическото лице, на което е наложена
санкция, е прекомерно;
2. публикуването би застрашило стабилността на финансовите пазари или би повлияло на
висящо наказателно производство;
3. публикуването би причинило прекомерни
вреди на засегнатите лица.
(4) Оповестяването по ал. 1 се отлага за
подходящ срок ако има вероятност обстоятелствата по ал. 3 да отпаднат.
(5) Оповестената информация по ал. 1 е
достъпна на официалната интернет страница
на комисията в срок не по-кратък от 5 години.
(6) Комисията информира ЕОЦКП относно
всяка приложена мярка или наложено наказание, които са публикувани в съответствие с
ал. 1, едновременно с публикуването є.
(7) Комисията предоставя ежегодно обобщена информация на ЕОЦКП относно приложените мерки или наложените наказания
за нарушение на разпоредбите на този закон
и на актовете по прилагането му.“
38. В § 1 от допълнителните разпоредби:
а) в т. 27 думите „въз основа на“ се заменят
със „съгласно“;
б) създава се нова т. 28:
„28. „Пасивно управляван борсово търгуван
фонд“ е борсово търгуван фонд, управляван
съгласно целите и политиката на колективната
инвестиционна схема, със състав и структура
на портфейла, която физически възпроизвежда основни индекси на регулирани пазари
на държави членки или приравнени на тях
регулирани пазари от трети държави.“;
в) досегашните т. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36 и 37 стават съответно т. 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37 и 38.
39. В § 2 от допълнителните разпоредби
се създава т. 5:
„5. Директива 2014/91/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за
изменение на Директива 2009/65/ЕО относно
координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно
предприятията за колективно инвестиране в
прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) по
отношение на депозитарните функции, политиката за възнагражденията и санкциите (OB,
L 257/186 от 28 август 2014 г.).“
§ 7. 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.,
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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., бр. 34, 62 и 102
от 2015 г. и бр. 42 от 2016 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 1, ал. 2 думите „Закона срещу
пазарните злоупотреби с финансови инструменти“ се заменят със „Закона за прилагане
на мерките срещу пазарните злоупотреби с
финансови инструменти“.
2. В чл. 12, ал. 1:
а) в т. 2 думите „Закона срещу пазарните
злоупотреби с финансови инструменти“ се
заменят със „Закона за прилагане на мерките
срещу пазарните злоупотреби с финансови
инструменти“;
б) създава се нова т. 14:
„14. е компетентен орган по прилагането
на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския
парламент и на Съвета от 16 април 2014 г.
относно пазарната злоупотреба (Регламент
относно пазарната злоупотреба) и за отмяна
на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО,
2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (OB,
L 173/1 от 12 юни 2014 г.), наричан по-нататък
„Регламент (ЕС) № 596/2014“;“
в) досегашната т. 14 става т. 15.
3. В чл. 13, ал. 1:
а) в т. 4 думите „Закона срещу пазарните
злоупотреби с финансови инструменти“ се
заменят със „Закона за прилагане на мерките
срещу пазарните злоупотреби с финансови
инструменти“;
б) създава се нова т. 17:
„17. по предложение на ресорния заместник-председател упражнява правомощията
във връзка с прилагането на Регламент (ЕС)
№ 596/2014;“
в) досегашните т. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24 и 25 стават съответно т. 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25 и 26.
4. В чл. 15, ал. 1:
а) в т. 4 думите „глава шеста от Закона
срещу пазарните злоупотреби с финансови
инструменти“ се заменят с „глава трета от
Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти“;
б) в т. 5 навсякъде числото „195“ се заменя
с „264“;
в) в т. 6 и 7 думите „Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти“ се
заменят със „Закона за прилагане на мерките
срещу пазарните злоупотреби с финансови
инст ру менти“, а след д у мите „Регламент
(ЕС) № 346/2013“ се добавя „Регламент (ЕС)
№ 596/2014“;
г) в т. 8 се създава буква „г“:
,,г) за прогласяване на нищож ност на
споразумения по чл. 37, ал. 6 от Закона за
дейността на колективните инвестиционни
схеми и на други предприятия за колективно
инвестиране.“;
д) в т. 16 думите „Закона срещу пазарните
злоупотреби с финансови инструменти“ се
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заменят със „Закона за прилагане на мерките
срещу пазарните злоупотреби с финансови
инст ру менти“, а след ду мите „Регламент
(ЕС) № 346/2013“ се добавя „Регламент (ЕС)
№ 596/2014“.
5. В чл. 18:
а) в ал. 1, т. 1 и 6 думите „Закона срещу
пазарните злоупотреби с финансови инструменти“ се заменят със „Закона за прилагане
на мерките срещу пазарните злоупотреби с
финансови инструменти“, а след думите „Регламент (ЕС) № 346/2013“ се добавя „Регламент
(ЕС) № 596/2014“;
б) в ал. 3 думите „Закона срещу пазарните
злоупотреби с финансови инструменти“ се
заменят със „Закона за прилагане на мерките
срещу пазарните злоупотреби с финансови
инст ру менти“, а след ду мите „Регламент
(ЕС) № 346/2013“ се добавя „Регламент (ЕС)
№ 596/2014“.
6. В чл. 19, ал. 2, т. 1 думите „Закона срещу
пазарните злоупотреби с финансови инструменти“ се заменят със „Закона за прилагане
на мерките срещу пазарните злоупотреби с
финансови инструменти“, а след думите „Регламент (ЕС) № 346/2013“ се добавя „Регламент
(ЕС) № 596/2014“.
§ 8. 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., бр. 14, 34, 62 и
94 от 2015 г. и бр. 42 и 48 от 2016 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 11, ал. 2:
а) в т. 8 думите „Закона срещу пазарните
злоупотреби с финансови инструменти“ се
заличават, а след думите „Закона за дейността
на колективните инвестиционни схеми и на
други предприятия за колективно инвестиране“
се добавя „отменения Закон срещу пазарните
злоупотреби с финансови инструменти, Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти,
Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския
парламент и на Съвета от 16 април 2014 г.
относно пазарната злоупотреба (Регламент
относно пазарната злоупотреба) и за отмяна
на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО,
2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (OB,
L 173/1 от 12 юни 2014 г.), наричан по-нататък
„Регламент (ЕС) № 596/2014“;
б) в т. 9 думите „Закона срещу пазарните
злоупотреби с финансови инструменти“ се
заличават, а след думите „Закона за дейността
на колективните инвестиционни схеми и на
други предприятия за колективно инвестиране“
се добавя „отменения Закон срещу пазарните
злоупотреби с финансови инструменти, Закона
за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Регламент
(ЕС) № 596/2014“.
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2. В чл. 20:
а) в ал. 1, т. 4 думите „чл. 8 – 11 от Закона
срещу пазарните злоупотреби с финансови
инструменти или друго грубо нарушение на
този закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона срещу пазарните
злоупотреби с финансови инструменти“ се
заменят с „чл. 14 и 15 от Регламент (ЕС)
№ 596/2014, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за прилагане
на мерките срещу пазарните злоупотреби с
финансови инструменти“;
б) в ал. 2, т. 4 думите „Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти“
се заменят с „отменения Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти,
Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти,
Регламент (ЕС) № 596/2014“.
3. В чл. 51, ал. 6 думите „Закона срещу
пазарните злоупотреби с финансови инструменти“ се заменят със „Закона за прилагане
на мерките срещу пазарните злоупотреби с
финансови инструменти“.
4. В чл. 84, ал. 1, т. 5 думите „Закона срещу
пазарните злоупотреби с финансови инструменти“ се заменят със „Закона за прилагане
на мерките срещу пазарните злоупотреби с
финансови инструменти“.
5. В допълнителните разпоредби в § 1, т. 2,
изречение трето думите „канали по смисъла
на Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти“ се заменят с „канали,
чрез които публично се предоставя информация
или чрез които широк кръг лица имат достъп
до информация“.
§ 9. В Закона за публичното 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, 93 от 2009 г., бр. 43 и
101 от 2010 г., бр. 57 и 77 от 2011 г., бр. 21 и
94 от 2012 г., бр. 103 и 109 от 2013 г., бр. 34,
61, 62, 95 и 102 от 2015 г. и бр. 33, 42 и 62 от
2016 г.) в допълнителните разпоредби в § 1,
т. 41 думите „чл. 12 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти“
се заменят с „глава трета от Регламент (ЕС)
№ 596/2014 на Европейския парламент и на
Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната
злоупотреба (Регламент относно пазарната
злоу пот реба) и за от м яна на Ди рек т ива
2003/6/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/
ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (OB, L 173/1
от 12 юни 2014 г.)“.
§ 10. В Закона за а дминист рат ивни те
нарушения и наказания (обн., ДВ, бр. 92 от
1969 г.; изм., бр. 54 от 1978 г., бр. 28 от 1982 г.,
бр. 28 и 101 от 1983 г., бр. 89 от 1986 г., бр. 24
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от 1987 г., бр. 94 от 1990 г., бр. 105 от 1991 г.,
бр. 59 от 1992 г., бр. 102 от 1995 г., бр. 12 и
110 от 1996 г., бр. 11, 15, 59, 85 и 89 от 1998 г.,
бр. 51, 67 и 114 от 1999 г., бр. 92 от 2000 г.,
бр. 25, 61 и 101 от 2002 г., бр. 96 от 2004 г.,
бр. 39 и 79 от 2005 г., бр. 30, 33, 69 и 108 от
2006 г., бр. 51, 59 и 97 от 2007 г., бр. 12, 27,
32 от 2009 г., бр. 10, 33, 39, 60 и 77 от 2011 г.,
бр. 19, 54 и 77 от 2012 г., бр. 17 от 2013 г.,
бр. 98 и 107 от 2014 г. и бр. 81 от 2015 г.) в
чл. 34, ал. 1 думите „Закона срещу пазарните
злоупотреби с финансови инструменти“ се
заменят със „Закона за прилагане на мерките
срещу пазарните злоупотреби с финансови
инструменти, Регламент (ЕС) № 596/2014 на
Европейския парламент и на Съвета от 16
април 2014 г. относно пазарната злоупотреба
(Регламент относно пазарната злоупотреба) и
за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви
2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на
Комисията (OB, L 173/1 от 12 юни 2014 г.)“.
§ 11. В Закона за изменение и допълнение
на Закона за съдебната власт (ДВ, бр. 62 от
2016 г.) в § 229 от преходните и заключителните
разпоредби се правят следните изменения и
допълнения:
1. Създава се нова т. 2:
„2. параграфи 156, 158 и 195, които влизат
в сила от 1 януари 2018 г.;“.
2. Досегашните т. 2 и 3 стават съответно
т. 3 и 4.
§ 12. (1) Управляващите дружества и колективните инвестиционни схеми превеждат
дейността си в съответствие с изискванията
на § 6 в тримесечен срок от влизането в сила
на закона.
(2) Управляващо дружество, което до влизането в сила на закона е определило депозитар на колективна инвестиционна схема,
който не отговаря на предвидените в § 6,
т. 13 изисквания, определя нов депозитар в
съответствие с изискванията на закона в срок
до 18 март 2018 г.
§ 13. Заместник-председателят може да
утвърждава образци на уведомления и други
документи във връзка с прилагането на закона, Регламент (EС) № 596/2014 и актовете
по прилагането му.
§ 14. Комисията дава указания по прилагането на закона.
§ 15. Законът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“, с
изключение на § 11, който влиза в сила от
9 август 2016 г.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 28 септември 2016 г. и е подпечатан
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
7897
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 241
ОТ 17 СЕПТЕМВРИ 2016 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Класификатора на длъжностите в
администрацията, приет с Постановление
№ 129 на Министерския съвет от 2012 г. (обн.,
ДВ, бр. 49 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 80 от
2012 г., бр. 25 и 44 от 2014 г., бр. 64 от 2015 г.
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и бр. 32, 36 и 54 от 2016 г.), се правят следните
изменения и допълнения:
1. На ред 22:
а) в колона „Ранг“ думите „V старши“ се
заличават;
б) в колона „Професионален опит“ числото
„12“ се заменя с „10“;
в) в колона „Вид правоотношение“ думата
„служебно“ се заменя с „трудово“.
2. Редове 53 и 54 се отменят.
3. На ред 60, в колона 4 „Наименование на
длъжността“ думите „регионален инспекторат
по образованието“ се заменят с „регионално
управление на образованието“.
4. Създава се ред 63а:

„
63а.

„

5

Държавен инспектор по разследване
Експер т но в Министерството на транспорта,
магистър ІІ младши 5 години служебно
ниво 1Б
информационните технологии и
съобщенията

“

5

Експертно
ниво 1Б

Финансов инспектор в Министерството на правосъдието по Закона магистър II младши 5 години служебно
за частните съдебни изпълнители

“

8. Създава се ред 85а:

85а.

„

“

6. На ред 79:
а) в колона „Ранг“ думите „ІІ младши“ се заличават;
б) в колона „Професионален опит“ числото „8“ се заменя с „5“;
в) в колона „Вид правоотношение“ думата „служебно“ се заменя с „трудово“.
7. Създава се ред 79а:

79а.

„

Р ъковод но Ръководител на специализирано
ниво 5Б
звено за разследване в Министермагистър ІІ младши 5 години служебно
ството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

5. Създава се ред 76а:

76а.

„

5

5

Експертно
ниво 1Б

Длъжностно лице по регистрацията
магистър
по Закона за търговския регистър

3 години

трудово

9. Създава се ред 109а:

109а.

5

Експертно
ниво 1Б

“

Длъжностно лице по защита на
личните данни в администрацимагистър II младши 5 години служебно
ята на Министерския съвет и на
министерство

“
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ниво 1Б
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6

Експертно
ниво 2

Експертно
ниво 2

6

Експертно
ниво 2

“

Държавен експерт по чл. 229,
ал. 7 от Закона за обществените магистър IIІ младши 4 години служебно
поръчки

“

Главен инспектор по разследване
в Министерството на транспорта,
магистър IIІ младши 4 години служебно
информационните технологии и
съобщенията

16. Създава се ред 174а:

174а.

“

Ръководно Началник на съобщителен обект
бакалавър IIІ младши 4 години служебно
ниво 6А
със специално предназначение

13. Ред 143 се отменя.
14. Ред 145 се отменя.
15. Създава се ред 155а:

155а.

„

5

12. Създава се ред 141а:

141а.

„
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Длъжностно лице по защита на
личните данни в Комисията за
финансов надзор, в Комисията
за регулиране на съобщенията, в
Комисията за защита на конкуренцията, в Комисията за защита
от дискриминация, в Комисията
за защита на личните данни, в
Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, в
Комисията за предотвратяване и
установяване на конфликт на инмагистър II младши 5 години служебно
тереси, в Комисията за разкриване
на документите и за обявяване
на принадлежност на български
граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби
на Българската народна армия, в
Комисията за публичен надзор над
регистрираните одитори, в Съвета
за електронни медии, в Комисията
за енергийно и водно регулиране
и в Държавната комисия по сигурността на информацията

11. Създава се ред 129а:

129а.

„

ДЪРЖАВЕН

10. Създава се ред 111а:

111а.

„
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“

С л у ж и т ел по си г у рнос т та на
автоматизирани информационни магистър IIІ младши 4 години служебно
системи

“
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„

6

Експертно
ниво 2

7

7

8

7

8

“

Главен юрисконсулт в териториално поделение на Националния магистър IIІ младши 4 години служебно
осигурителен институт

“

Началник на отдел в териториРъководно
ално поделение на Националната бакалавър IIІ младши 4 години служебно
ниво 7А
здравноосигурителна каса

Експертно
ниво 3

“

Главен инженер по чл. 17, ал. 1,
т. 1 от Закона за електронните бакалавър IIІ младши 4 години служебно
съобщения

“

Ръководно Началник на сектор в районна
бакалавър IIІ младши 3 години служебно
ниво 8
здравноосигурителна каса

Експертно
ниво 4

Експертно
ниво 4

“

Старши инспектор по разследване
в Министерството на транспорта,
бакалавър ІV младши 2 години служебно
информационните технологии и
съобщенията

24. Ред 260 се изменя така:
260.

“

Главен счетоводител в териториално поделение на Националния бакалавър IIІ младши 4 години служебно
осигурителен институт

23. Създава се ред 229а:

229а.

„

Експертно
ниво 2

22. Ред 218 се изменя така:
218.

„

6

21. Създава се ред 210а:

210а.

„

Експертно
ниво 2

20. Ред 195 се изменя така:

195.

„

6

19. Създава се ред 188б:

188б.

„

С Т Р. 2 1

Д л ъж нос т но л и це по за щ и та
на личните данни в централна
администрация с изключение на
администрацията на Министерския съвет и на министерство, в бакалавър IIІ младши 4 години служебно
Националния осигурителен институт, в Националната здравноосигурителна каса и в Държавен
фонд „Земеделие“

18. Създава се ред 188а:

188а.

„

ВЕСТНИК

17. Създава се ред 178а:

178а.

„

ДЪРЖАВЕН

“

Главен счетоводител в районна
бакалавър ІV младши 3 години служебно
здравноосигурителна каса

“

С Т Р.

„

8

8

9

9

Експертно
ниво 4

“

Експертно
ниво 4

Лекар, експерт по експертиза на
магистър
временната неработоспособност

5 години

трудово

“

Експертно
ниво 5

Старши инженер по чл. 17, ал. 1,
т. 1 от Закона за електронните бакалавър ІV младши 2 години служебно
съобщения

“

Експертно
ниво 5

Контрольор в районна здравнобакалавър
осигурителна каса

32. Създава се ред 304а:

трудово

“

11

“

Инженер по чл. 17, ал. 1 от
Експертно
професионален
не се
Закона за електронните съV младши изисква служебно
ниво 7
бакалавър по…
общения

33. Създава се ред 306а:

306а.

2 години

Инспектор по разследване в
Експертно Министерството на транспор11
бакалавър V младши не се изисква служебно
ниво 7
та, информационните технологии и съобщенията

304а. 11

„

“

Длъжностно лице по защита на
личните данни в териториалната
администраци я и в териториалните звена на: централната
администрация, администрации
т е на с т ру к т у ри т е, о т чи тащ и бакалавър ІV младши 3 години служебно
се пред Народното събрание,
Националния осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса и Държавен
фонд „Земеделие“

31. Създава се ред 296а:

296а.

„

Експертно
ниво 4

29. Редове 279, 280 и 281 се отменят.
30. Създава се нов ред 279:
279.

„

8

Главен юрисконсулт в териториалната администрация и в териториалните звена на: централната
администрация, администрациите на структурите, отчитащи магистър ІV младши 3 години служебно
се пред Народното събрание,
Националната здравноосигурителна каса и Държавен фон д
„Земеделие“

28. Създава се ред 277а:

277а.

„

БРОЙ 76

27. Създава се ред 263а:

263а.

„

ВЕСТНИК

26. Създава се ред 262а:

262а.

„

ДЪРЖАВЕН

25. Ред 261 се изменя така:

261.

„

22

Ниво специалист 1

Старши техник по чл. 17, ал. 1 от
средно
Закона за електронните съобщения

“

2 години трудово

“

БРОЙ 76
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11

Ниво специалист 1

Капитан по чл. 87 от Кодекса на
търговското корабоплаване

средно

2 години

трудово

“

35. Създава се ред 307б:

307б.

„

ВЕСТНИК

34. Създава се ред 307а:

307а.

„

ДЪРЖАВЕН

11

Ниво специалист 1

Механик по чл. 87 от Кодекса на
търговското корабоплаване

средно

2 години

трудово

“

36. Създава се ред 310а:

310а.

12

Ниво специалист 2

Техник по чл. 17, ал. 1 от Закона
за електронните съобщения

37. Навсякъде в Класификатора на длъжностите в администрацията думите „Комисията
за установяване на имущество, придобито от
престъпна дейност“ се заменят с „Комисията за
отнемане на незаконно придобито имущество“.
38. Навсякъде в Класификатора на длъжностите в администрацията думите „Държавната комисия за енергийно и водно регулиране“ се заменят с „Комисията за енергийно
и водно регулиране.“
§ 2. В Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията,
приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от
2012 г.; попр., бр. 75 от 2012 г.; изм. и доп.,
бр. 80 и 103 от 2012 г., бр. 30 и 37 от 2015 г.
и бр. 27 и 36 от 2016 г.), § 1 от преходните и
заключителните разпоредби се изменя така:
„§ 1. Длъжността „главен архитект“ може
да се заема и по трудово правоотношение.“
§ 3. В Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета
с Постановление № 129 на Министерския
съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.;
изм. и доп., бр. 80 и 103 от 2012 г., бр. 5 и 27
от 2013 г., бр. 5 и 50 от 2014 г., бр. 9 от 2015 г.
и бр. 1, 32, 36 и 68 от 2016 г.), в чл. 3, ал. 2
накрая се поставя запетая и се добавя „освен
ако друго не е определено в специален закон“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 4. Правоотношенията с лицата, които към
момента на влизане в сила на постановлението заемат длъжностите „главен директор на
главна дирекция“ и „директор на юридическо
лице по чл. 60 от Закона за администрацията“,
се уреждат в едномесечен срок.
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“
с изключение на § 1, т. 9, 10, 17 и 26, които
влизат в сила от 25 май 2018 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Мариета Немска
7669

средно

1 година

трудово

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242
ОТ 17 СЕПТЕМВРИ 2016 Г.

“

за приемане на Устройствен правилник на
Агенцията по геодезия, картография и ка
дастър
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Устройствен правилник на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменят се:
1. Устройственият правилник на Агенцията
по геодезия, картография и кадастър, приет с
Постановление № 302 на Министерския съвет
от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 103 от 2004 г.; изм. и
доп., бр. 49 от 2005 г., бр. 77 и 104 от 2007 г.,
бр. 93 от 2008 г., бр. 43 от 2010 г., бр. 97 от
2011 г., бр. 22 и 58 от 2012 г., бр. 78 от 2013 г.
и бр. 81 и 102 от 2014 г.).
2. Постановление № 302 на Министерския
съвет от 2004 г. за приемане на Устройствен
правилник на Агенцията по кадастъра (ДВ,
бр. 103 от 2004 г.).
§ 2. В приложението към чл. 2, ал. 3 от Постановление № 388 на Министерския съвет от
2014 г. за приемане на Устройствен правилник
на Министерството на регионалното развитие
и благоустройството (ДВ, бр. 102 от 2014 г.) в
т. 2 накрая числото „345“ се заменя с „397“.
§ 3. В Постановление № 125 на Министерския съвет от 2006 г. за приемане на Устройствен
правилник на Министерството на земеделието
и храните (обн., ДВ, бр. 48 от 2006 г.; изм. и
доп., бр. 15, 62 и 77 от 2007 г., бр. 71, 76 и 83 от
2008 г., бр. 3, 42, 84 и 90 от 2009 г., бр. 4, 22, 41,
84 и 101 от 2010 г., бр. 9, 15, 49, 50, 52, 59 и 72
от 2011 г., бр. 14, 48, 84 и 103 от 2012 г., бр. 77
от 2013 г., бр. 29, 50 и 68 от 2015 г. и бр. 12,
32 и 62 от 2016 г.), в приложението към чл. 2,
ал. 3 в т. 24 числото „1814“ се заменя с „1762“.
§ 4. Министърът на финансите да извърши
необходимите промени по бюджетите на Министерството на земеделието и храните и на
Министерството на регионалното развитие и

С Т Р.
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благоустройството за 2016 г. по реда на Закона
за публичните финанси след представяне на
взаимно предложение от първостепенните
разпоредители с бюджет.
§ 5. Постановлението се приема на основание § 39, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и
допълнение на Закона за кадастъра и имотния
регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.).
§ 6. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Мариета Немска

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

на Агенцията по геодезия, картография и
кадастър
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се определят дейността, структурата, организацията на работа
и съставът на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, наричана по-нататък
„Агенцията“, както и функциите на нейните
административни звена.
Чл. 2. (1) Агенцията е изпълнителна агенция към министъра на регионалното развитие
и благоустройството за осъществяване на
дейностите по кадастъра съгласно Закона
за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и
Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие (ЗУЧК) и на дейностите в област
та на геодезията и картографията съгласно
Закона за геодезията и картографията (ЗГК).
(2) А генци ята е юридическо лице със
седа лище в г р. Софи я и с териториа лни
звена – служби по геодезия, картография и
кадастър, в административните центрове на
областите.
Чл. 3. (1) Агенцията се ръководи и представлява от изпълнителен директор, който
се назначава от министъра на регионалното
развитие и благоустройството съгласувано с
министър-председателя.
(2) Изпълнителният директор на Агенцията
е второстепенен разпоредител с бюджет по
бюджета на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
Г л а в а

в т о р а

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Чл. 4. (1) Изпълнителният директор на
Агенцията:
1. ръководи и представлява Агенцията;
2. организира дейностите по създаването
и поддържането на кадастъра;

ВЕСТНИК
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3. планира и организира дейностите по
геодезия, картография, геоинформационни
технологии и геоинформатика;
4. планира и администрира предоставените
на Агенцията финансови средства;
5. организира и координира действията,
свързани с дейността на Агенцията, включително финансовата, и контролира тяхната
законосъобразност и целесъобразност;
6. организира административното обслужване с кадастрални, геодезически, картографски и геоинформационни данни и данни от
специализираните карти и регистри по ЗУЧК;
7. организира разработването на дългосрочни и годишни програми за дейността по
създаването на кадастъра и имотния регистър,
както и на дългосрочна програма за развитието на геодезията и картографията;
8. координира дейностите по кадастъра
с дейностите по имотния регистър, както и
дейностите по прилагането на чл. 7, ал. 2 и
на глава четвърта от ЗКИР;
9. координира дейностите по кадастъра,
геодезията, картографията, геоинформационните технологии и геоинформатиката;
10. организира и координира дейностите
по създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по
чл. 6, ал. 4 и 5 ЗУЧК;
11. организира воденето на регистри на
правоспособните лица;
12. организира разработването на проекти
на нормативни актове в областта на кадастъра, геодезията, картографията и геоинформатиката и на методически указания по
прилагането им, както и прави предложения
до министъра на регионалното развитие и
благоустройството за привеждане на националното законодателство в съответствие
с насоките за развитие на тези области в
Европейския съюз;
13. организира разработването на концепции и насоки за развитието на кадастъра, гео
дезията, картографията и геоинформатиката;
14. предоставя на държавните органи анализи и статистически данни;
15. организира предоставянето на информация от информационната система на кадастъра
и от геоинформационната система;
16. организира дейност та по меж дународ но т о с ът ру д н и чес т во, к а к т о и п ра ви
предложения до министъра на регионалното
развитие и благоустройството за сключване,
присъединяване, ратифициране, денонсиране
и изменяне на международни договори и за
участие в международни организации;
17. организира поддържането на квалификацията на служителите в Агенцията;
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18. назначава и освобождава държавните
служители в Агенцията;
19. сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи по трудово
правоотношение;
20. утвърждава длъжностното разписание
на Агенцията;
21. представя на министъра на регионалното развитие и благоустройството ежегоден
отчет за дейността на Агенцията;
22. ръководи дейностите по управление на
собствеността на Агенцията;
23. осъществява други правомощия, определени със закон;
24. организира дейността на Държавния
геодезически, картографски и кадастрален
фонд (Геокартфонд);
25. организира и подпомага дейността на
Съвета по стандартизация на географските
имена към министъра на регионалното развитие и благоустройството;
26. организира установяването на географските имена в Република България и воденето
на регистър за тях.
(2) Функциите на изпълнителния директор
в негово отсъствие или когато ползва законоустановен отпуск, се изпълняват от служител
на ръководна длъжност в Агенцията, определен
с писмена заповед.
(3) В изпълнение на правомощията си
изпълнителният директор издава заповеди.
Чл. 5. Изпълнителният директор може да
предостави съгласно чл. 11, ал. 2 ЗКИР свои
функции, права и задължения на началниците
на служби по геодезия, картография и кадастър.
Г л а в а

т р е т а

СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ НА АГЕНЦИЯТА
Раздел I
Общи положения
Чл. 6. (1) Агенцията е структурирана в
обща и специализирана администрация, звено
за вътрешен одит, служител по сигурността
на информацията и финансов контрольор.
(2) Числеността на административните
звена в Агенцията е посочена в приложението.
Раздел II
Главен секретар
Чл. 7. (1) Административното ръководство
на администрацията на Агенцията се осъществява от главен секретар, който се назначава
от изпълнителния директор.
(2) Главният секретар:
1. осиг у рява организационно връзката
между изпълнителния директор на Агенцията
и административните звена, както и между
административните звена;
2. организира разпределянето на задачите
за изпълнение меж ду административните
звена на Агенцията;
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3. осъществява общия контрол по изпълнението на възложените задачи;
4. създава условия за нормална и ефективна
работа на звената на Агенцията;
5. осъществява контрол върху входящата и
изходящата кореспонденция (документация);
6. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в Агенцията;
7. организира изготвянето на длъжностното
разписание на Агенцията.
(3) При отсъствие на главния секретар
неговите функции се изпълняват от служител
на ръководна длъжност, определен с писмена
заповед на изпълнителния директор.
Раздел III
Служител по сигурността на информацията.
Финансов контрольор
Чл. 8. (1) Служителят по сигурността на
информацията е на пряко подчинение на
изпълнителния директор и ръководи регистратура за класифицираната информация,
изпълнява възложените му със Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ)
задачи и отговаря за надлежното създаване,
обработване, съхраняване и предаване на
класифицирана информация.
(2) В изпълнение на възложените му със
ЗЗКИ задачи служителят по сигурността на
информацията:
1. следи за спазване изискванията на ЗЗКИ;
2. прилага правилата относно видовете
защита на класифицираната информация;
3. разработва план за охрана на Агенцията
чрез физически и технически средства и следи
за изпълнението му;
4. извърш ва период и ч н и п роверк и на
отчетността и движението на материалите
и документите, съдържащи класифицирана
информация;
5. осъществява процедурата по обикновеното проучване съгласно чл. 47 ЗЗКИ и води
регистър на проучените лица;
6. следи за правилното определяне на нивото на класифицираната информация, води
на отчет случаите на нерегламентиран достъп
и предлага на изпълнителния директор мерки
за отстраняването им;
7. организира и провежда обучението на
служителите в Агенцията по защита на класифицираната информация;
8. разработва план за защита на класифицираната информация при положение на
война, при военно или друго извънредно
положение;
9. изпълнява и други задачи, произтичащи
от нормативните актове, регламентиращи
защитата на класифицираната информация.
Чл. 9. (1) Финансовият контрольор е на
пряко подчинение на изпълнителни я директор.
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(2) Финансовият контрольор осъществява
предварителен контрол за законосъобразност
съгласно Закона за финансовото управление и
контрола в публичния сектор и методологията
на министъра на финансите.
(3) Финансовият контрольор извършва
необходимите проверки и изразява мнение
за законосъобразност преди вземане на решение, свързано с финансовата дейност на
Агенцията. Редът и начинът за извършване
на предварителен контрол от финансовия
контрольор се определят с вътрешни актове
на изпълнителния директор.
Раздел IV
Звено за вътрешен одит
Чл. 10. (1) Звеното за вътрешен одит е на
пряко подчинение на изпълнителния директор
и осъществява вътрешен одит по Закона за
вътрешния одит в публичния сектор.
(2) Звеното за вътрешен одит подпомага
изпълнителния директор за постигане на
целите на Агенцията, като:
1. идентифицира и оценява рисковете;
2. оценява адекватността и ефективността на системите за финансово управление и
контрол по отношение на:
а) идентифицирането, оценяването и управлението на риска;
б) съответствието със законодателството,
вътрешните актове и договорите;
в) надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация;
г) ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите;
д) опазването на активите и информацията;
е) изпълнението на задачите и постигането
на целите;
3. дава препоръки за подобряване на процесите по финансово управление и контрол
и управление на риска в Агенцията.
Раздел V
Обща администрация
Чл. 11. Общата администрация е организирана в дирекция „Административно-правно
обслужване“ и дирекция „Финансово-стопанско управление“.
Ч л. 12. Д и рек ц и я „ А д м и н ис т рат и вно правно обслужване“ организира и извършва:
1. правното обслужване, включително във
връзка с договори, споразумения, проекти
на заповеди, процесуално представителство
по дела, съгласуване на проекти на актове,
изготвени от администрацията, както и контрола за срочното изпълнение на задачите;
разработва програми за развитие на кадастъра
и програми за развитие на Агенцията;
2. дейностите по административното обслужване на физическите и юридическите
лица;
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3. деловодното обслужване, включително
обработка на входящите и изходящите документи и вътрешната поща, комплектуване и
водене на учрежденския архив;
4. кадровото обслужване, включително
изготвянето на проекти на трудови договори и актове за назначаване на държавните
служители, разработването на проекти на
нормат и вн и а к т ове за сред ната рабо т на
заплата и числеността на служителите, организирането и провеждането на курсове,
семинари и други форми на обучение за повишаване квалификацията на служителите,
както и отговаря за дейностите по безопасни
и здравословни условия на труд съгласно
нормативните актове;
5. изготвянето на становища по прилагането на ЗКИР и на ЗГК, разработването на
проекти на нормативни актове в областта
на кадастъра, геодезията, картографията и
геоинформатиката и на методически указания по прилагането им и съгласуването на
проекти на нормативни актове, изготвени от
други ведомства;
6. изготвянето на отговори на жалби, предложения и сигнали на физически и юридически
лица по въпроси, свързани с дейностите по
създаване и поддържане на кадастралната
карта и кадастралните регистри;
7. изготвянето на тръжната документация
по процедурите за възлагане на обществени
поръчки, планове, отчети и други документи
съгласно Закона за обществените поръчки
(ЗОП), включително договори, споразумения,
проекти на заповеди; организира провеждането на процедурите съгласно ЗОП;
8. воденето и съхраняването на регистъра
и досиетата на договорите в Агенцията.
Чл. 13. Дирекция „Финансово-стопанско
управление“:
1. организира и извършва финансовосчетоводното обслужване на Агенцията в
съответствие с изискванията на националното
законодателство, включително съставянето на
проекта на бюджет;
2. анализира и администрира разходите,
извършвани от Агенцията;
3. следи за изпълнението на утвърдените капиталови разходи и изготвя отчети и анализи;
4. осигурява данните и изготвя годишния
финансов отчет на Агенцията;
5. осигурява съхраняването на счетоводните
документи съгласно изискванията на Закона
за счетоводството и вътрешните правила и
инструкции;
6. подпомага и координира дейността на
Агенцията във връзка с участието є в международни дейности в областта на геодезията,
картографията и кадастъра;
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7. планира и проучва възможности за допълнителни източници на финансиране на
дейностите, извършвани от Агенцията;
8. осъществява подготовка, разработване и изпълнение на проекти, финансирани
от меж дународни финансови институции,
Европейските структурни и инвестиционни
фондове, други финансови инструменти или
механизми;
9. създава и поддържа контакти на Агенцията в страната и в чужбина и провежда
медийни стратегии и политики;
10. организира и осъществява материално-техническото снабдяване на Агенцията с
машини и съоръжения, резервни части, инвентар, консумативи и обзавеждане;
11. отговаря за правилното, законосъобразното и ефективното ползване, управление и
опазване на движимите вещи, предоставени
на Агенцията;
12. осигурява поддръжката на сградния
фонд, инсталациите и съоръженията и организира сключването на договори с външни
изпълнители;
13. организира и осъществява цялостното техническо обслужване на Агенцията с
транспорт, както и регистрацията на моторни
превозни средства, застраховане, поддръжка,
ремонт и годишни прегледи;
14. отговаря за снабдяването, съхраняването, стопанисването и използването на
стоково-материалните ценности.
Раздел VI
Специализирана администрация
Чл. 14. Специализираната администрация
е организирана в дирекция „Кадастрална и
специализирани карти“, дирекция „Геодезия
и картография“, дирекция „Информационни
системи“ и служби по геодезия, картография
и кадастър.
Чл. 15. Дирекция „Кадастрална и специализирани карти“:
1. планира дейността на Агенцията по създаване на кадастралната карта и кадастралните
регистри, специализираните карти по ЗУЧК
и специализираните карти за устройствено
планиране;
2. подпомага провеждането на процедурите по създаването на кадастралната карта и
кадастралните регистри;
3. планира дейност та на А генци ята и
провежда процедурите по създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри чрез
преобразуване на картата на възстановената
собственост;
4. преобразува картата на възстановената
собственост в кадастрална карта и кадастрални регистри;
5. контролира дейността на службите по
геодезия, картография и кадастър относно
спазването на процедурите при създаване
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и под държане на ка даст ра лната карта и
кадастралните регистри, специализираните
карти по ЗУЧК и специализираните карти
за устройствено планиране;
6. събира данни и изготвя анализи за състоянието на кадастъра и специализираните
данни за обектите – публична държавна и
публична общинска собственост, по ЗУЧК;
7. изготвя технически задания и прави
предложения за възлагане на обществени
поръчки за изработване на кадастралната
карта и кадастралните регистри и на специализирани карти по ЗУЧК;
8. участва в разработването на проекти на
нормативни актове в областта на кадастъра и
на методически указания по прилагането им;
9. предоставя кадастрална информация за
територията на страната;
10. организира и контролира дейността
по вписване и заличаване от регистрите на
правоспособните лица;
11. осъществява приемането, регистрирането, обработването и съхраняването на
кадастрални данни и други данни;
12. осъществява контрол върху сключените
договори за изработване на кадастралната
карта и кадастралните регистри и на специализираните карти по ЗУЧК и изработва
отчет за тяхното изпълнение;
13. контролира ц ялостната дейност по
преобразуване на картата на възстановената
собственост в кадастрална карта и кадастрални регистри;
14. разработва стандарти за работа на службите по геодезия, картография и кадастър;
15. осъществява връзката с ведомства и
общини, подготвя и организира сключването
на договори с тях за предоставяне на кадастрални и геодезически данни и за съвместна
дейност при обслужването на физически и
юридически лица с информация от кадастралната карта, кадастралните регистри и
специализираните данни.
Чл. 16. Дирекция „Геодезия и картография“:
1. планира и организира възлагането, контрола и приемането на основните геодезически
и картографски дейности, свързани със:
а) геодезическите мрежи с местно предназначение;
б) работната геодезическа основа;
в) държавната нивелачна мрежа и мрежата
от мареографни станции;
г) едромащабната топографска карта;
2. подпомага изпълнителния директор при
осъществяването на координацията и контрола на дейностите в областта на геодезията и
картографията;
3. участва в разработването на проекти на
нормативни актове в областта на геодезията
и картографията, разработва методически
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указания по прилагането им и съгласува
проекти на нормативни актове, изготвени от
други ведомства;
4. подпомага провеждането на процедурите
по геодезия, картография и кадастър (относно
създаване на геодезическа основа);
5. организира и поддържа дейността на
Държавния геодезически, картографски и кадастрален фонд (Геокартфонд) и обслужването
с геодезически, картографски и геоинформационни материали и данни;
6. осъществява приемането, регистрирането и обработването на геодезически, картографски и кадастрални материали и данни в
Геокартфонда;
7. администрира и поддържа базите данни
с геодезическа, кадастрална и специализирана
информация в създадения електронен архив
на Геокартфонда и извършва мониторинг за
функционирането на специализираната информационна система;
8. води регистър на географските имена в
Република България, установява транскрип
цията и правописа им и въвеж дането на
техните стандартизирани форми за нуждите
на топографията, картографията, кадастъра,
средствата за масово осведомяване, издателствата, както и за други потребители;
9. ръководи методически и координира
службите по геодезия, картография и кадастър
при изпълнението и приемането на геодезически и картографски дейности;
10. разработва дългосрочна програма и
насоки за развитието на дейностите на геодезията и картографията;
11. изготвя анализи, отчети, становища и
отговори на постъпили въпроси в областта
на геодезията и картографията;
12. осъществява координацията и контрола
върху изпълнението на сключените договори
за изработване на геодезически и картографски материали и данни, изработва отчет за
тяхното изпълнение.
Чл. 17. Дирекция „Информационни системи“:
1. подпомага изпълнителния директор при
осъществяване на координацията и контрола
на дейностите в областта на специализираните информационни и геоинформационни
системи;
2. контролира и координира дейностите,
свързани с информационната система на
кадастъра и защитата на информацията от
неоторизиран достъп;
3. поддържа базите данни с кадастрална
и специализирана информация в работно и
актуално състояние и извършва мониторинг
на функционирането им; администрира комуникацията между централните масиви от
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данни и регионалните бази данни, разположени в службите по геодезия, картография
и кадастър;
4. администрира дейността по даване права на потребителите до информационните и
техническите ресурси в инфраструктурата на
Агенцията;
5. организира и координира интеграцията
на нови информационни и геоинформационни
системи и разширяването на функционалността на съществуващите;
6. осигурява взаимодействието на информационните системи на Агенцията с информационните системи на други ведомства и
организации;
7. подпомага и консултира специализираните звена в Агенцията при работа със
специализирани информационни и геоинформационни системи;
8. изгражда и поддържа инфраструктура за
пространствени данни в изпълнение на ангажиментите на Агенцията съгласно Закона за
достъп до пространствени данни и Директива
2007/2/EО на Европейския парламент и на
Съвета за създаване на инфраструктура за
пространствена информация в Европейската
общност (INSPIRE);
9. администрира, поддържа и контролира
уебстраниците, регистрите на правоспособните лица и вътрешната мрежа на Агенцията;
10. организира поддръжката на хардуера и
софтуера и на специализирани информационни
и геоинформационни системи на Агенцията
и изготвянето на технически задания за възлагане на обществени поръчки за тяхното
осигуряване;
11. обезпечава предоставянето на електронни административни услуги от Агенцията,
следи за удовлетвореността на потребителите
на кадастрална информация и предлага насоки
за развитие;
12. осъществява координацията и контрола
върху изпълнението на сключените договори
за поддръжката на информационните и геоинформационните системи на Агенцията и
изработва отчет за тяхното изпълнение;
13. подпомага провеждането на процедури
по ЗОП за географски информационни системи, информационни системи, комуникации,
електронни услуги, хардуер и базов софтуер.
Чл. 18. (1) Службите по геодезия, карто
графия и кадастър се ръководят от началник.
(2) Районът на действие на службата по
геодезия, картография и кадастър е територията на областта, в чийто административен
център е седалището є.
(3) Службите по геодезия, картография и
кадастър извършват административно обслужване и извън района по ал. 2 въз основа на
заповед на изпълнителния директор.
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(4) За извършване на административно обслужване службите по геодезия, картография
и кадастър създават структурни подразделения в седалищата на районните съдилища и
в други населени места.
(5) Службата по геодезия, картография и
кадастър осъществява следните дейности:
1. приема и съхранява материалите и дан
ните, предоставени от общините, министерствата и другите ведомства, за създаване на
кадастралната карта и кадастралните регистри
и оценява тяхната точност и актуалност;
2. контролира и приема кадастралната
и специализираните карти, кадастралните
регистри, оцифрените кадастрални планове
и материалите и данните, създадени при изпълнението на геодезически и картографски
дейности;
3. въвежда в информационната система
на кадастъра одобрените кадастрална карта
и регистри;
4. поддържа база с геодезични, картографски и геоинформационни данни;
5. установява непълноти или грешки и
явни фактически грешки в одобрените кадастрални карти;
6. поддържа в актуално състояние кадастралната карта и кадастралните регистри;
7. участва в комисии в случаите, определени със закон;
8. съхранява материали и данни от Геокартфонда и създава и поддържа технически архив;
9. предоставя данни и услуги на физически
и юридически лица;
10. стопанисва движимото и недвижимото
имущество на Агенцията на територията на
съответната област.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

СЛУЖИТЕЛИ В АГЕНЦИЯТА
Чл. 19. (1) Дейността на Агенцията се осъществява от държавни служители и от служители, работещи по трудово правоотношение.
(2) Държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение в Агенцията, изпълняват възложените им задачи
и отговарят пред прекия си ръководител за
изпълнението на работата съобразно длъжностните си характеристики.
Чл. 20. Командироването на служители
на Агенцията в страната и в чужбина, както
и за специализации се извършва от изпълнителния директор или от упълномощено от
него длъжностно лице.
Чл. 21. Служителите на Агенцията се легитимират със служебна карта.
Чл. 22. (1) Служителите на Агенцията могат
да бъдат награждавани с отличия за образцово
изпълнение на служебните си задължения.
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(2) Предложение за награждаване по ал. 1
могат да правят директор на дирекция, началник на служба по геодезия, картография
и кадастър или началник на отдел.
Чл. 23. (1) За изпълнение на определени
задачи, свързани с дейността на Агенцията,
могат да се привличат външни експерти.
(2) Правата и задълженията на лицата по
ал. 1 се определят в заповедта за привличането им и/или в сключения с тях договор
от изпълнителния директор съгласувано с
главния секретар.
Г л а в а

п е т а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА
АГЕНЦИЯТА
Чл. 24. Структурата и функциите на звената в дирекциите, както и функционалните
връзки между тях се определят със заповед
на изпълнителния директор по предложение
на главния секретар.
Чл. 25. (1) Директорът на дирекцията и
началникът на службата по геодезия, картография и кадастър ръководят, организират,
контролират, планират, координират, отчитат
се и носят отговорност за дейността и изпълнението на задачите на съответната дирекция
или служба в съответствие с определените є
функции.
(2) Освен определените им с правилника
функции директорите изпълняват и други
задачи, възложени им от изпълнителния директор, в областта на тяхната дейност.
Чл. 26. (1) Работното време на служителите
в Агенцията при 5-дневна работна седмица е
8 часа дневно и 40 часа седмично.
(2) Работното време на служителите в
Агенцията е с променливи граници от 8,00
до 19,00 ч., със задължително присъствие в
периода от 10,00 до 16,00 ч. и с обедна почивка
30 минути между 12,00 до 14,00 ч.
(3) Изпълнителният директор на Агенцията
ежегодно определя разпределението на работното време на отделните структурни звена в
Агенцията, както и на определени служители,
при спазване на условията по ал. 1 и 2.
(4) Работното време на служителите в
Агенцията извън случаите, в които за отделни
структурни звена и определени служители е
определено друго работно време по реда на
ал. 3, е от 9,00 ч. до 17,30 ч.
(5) Изпълнителният директор или упълномощено от него длъжностно лице определя
със заповед реда за влизане на служителите
от администрацията в сградите на Агенцията
и пропускателния режим за длъжностни лица
и граждани.
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Чл. 27. Организацията на документооборота в Агенцията се определя със заповед на
изпълнителния директор.
Чл. 28. Редът за извършване на справки
и други услуги по кадастъра се определя с
наредбата по чл. 58, ал. 1 ЗКИР.
Г л а в а

ш е с т а

ФИНАНСИРАНЕ ДЕЙНОСТТА НА
АГЕНЦИЯТА
Чл. 29. (1) Дейността на Агенцията се
финансира в рамките на бюджета на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството.
(2) Агенцията администрира по бюджета
си средствата, постъпили от:
1. такси, глоби и имуществени санкции
по Закона за кадастъра и имотния регистър
и по ЗГК;
2. помощи и дарения;
3. други източници.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Правилникът се приема на основание
чл. 15 от Закона за кадастъра и имотния регистър и чл. 55 от Закона за администрацията.
§ 2. Изпълнителни ят директор в срок
един месец от влизането в сила на правилника утвърждава длъжностното разписание
на Агенцията.
Приложение
към чл. 6, ал. 2
Численост на служителите в Агенцията по
геодезия, картография и кадастър към ми
нистъра на регионалното развитие и благо
устройството – 397 щатни бройки
Изпълнителен директор
Главен секретар
Служител по сигурността
на информацията
Финансов контрольор
Звено за вътрешен одит
Обща администрация
в т.ч.:
дирекция „Административно-
правно обслужване“
дирекция „Финансово-стопанско
управление“
Специализирана администрация
в т.ч.:
дирекция „Кадастрална и 
специализирани карти“
дирекция „Геодезия и картография“
дирекция „Информационни системи“
Служби по геодезия, картография
и кадастър 
7670

1
1
1
1
2
37

19
18
354

33
13
13
295
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 243
ОТ 20 СЕПТЕМВРИ 2016 Г.

за приемане на Наредба за определяне на ус
ловията, реда и механизма за функциониране
на Информационната система за управление
и наблюдение на средствата от Европейските
структурни и инвестиционни фондове (ИСУН)
и за провеждане на производства пред упра
вляващите органи посредством ИСУН
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за определяне на условията, реда и механизма за
функциониране на Информационната система
за управление и наблюдение на средствата
от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) и за провеждане на
производства пред управляващите органи
посредством ИСУН.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя Постановление № 322 на Министерския съвет от 2008 г. за определяне на
условията, реда и механизма за функциониране
на Информационната система за управление
и наблюдение на средствата от Европейския
фонд за регионално развитие, Европейския
социален фонд, Европейския фонд за морско
дело и рибарство, Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република
България (обн., ДВ, бр. 1 от 2009 г.; изм. и
доп., бр. 11, 79 и 93 от 2009 г., бр. 31 и 95 от
2010 г., бр. 93 от 2011 г., бр. 62 и 65 от 2013 г.,
бр. 58, 76 и 101 от 2014 г., бр. 57 и 66 от 2015 г.
и бр. 2 от 2016 г.).
§ 2. В § 4 от преходните и заключителните
разпоредби на Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и
сключването на договорите в процедурата за
избор с публична покана от бенефициенти на
безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове
(ДВ, бр. 52 от 2016 г.) се създава ал. 4:
„(4) В случаите по чл. 2, ал. 1 и 7 и чл. 5,
ал. 2 – до осигуряване на техническа възможност за използване на ИСУН, физическите и
юридическите лица и техни обединения – кандидати за безвъзмездна финансова помощ
от ЕСИФ, публикуват публичните покани и
съобщенията за набиране на ценови предложения на Единния информационен портал, а
офертите се подават на адреса на съответния
кандидат за безвъзмездна финансова помощ,
посочен в публичната покана.“
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Мариета Немска

БРОЙ 76

ДЪРЖАВЕН

НАРЕДБА

за определяне на условията, реда и механиз
ма за функциониране на Информационната
система за управление и наблюдение на сред
ствата от Европейските структурни и инвес
тиционни фондове (ИСУН) и за провеждане
на производства пред управляващите органи
посредством ИСУН
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се уреждат:
1. условията, редът и механизмът за функциониране на Информационната система за
управление и наблюдение на средствата от
Европейските структурни и инвестиционни
фондове, наричана по-нататък „ИСУН“;
2. изискванията към структурата и съдържанието на информацията, въвеждана в ИСУН;
3. условията и редът за извършване посредством ИСУН на действия в производствата
п ред у п равл яващи те органи, п редви дени
в Закона за управление на средствата от
Европейските структурни и инвестиционни
фондове (ЗУСЕСИФ);
4. условията и изискванията към обмена
на електронни документи и изявления между
кандидатите и бенефициентите на финансова
подкрепа, от една страна, и управляващите
органи/междинните звена, от друга страна,
свързани с предоставянето на безвъзмездна
финансова помощ по смисъла на ЗУСЕСИФ;
5. изисквания към реда за управление на
профили за достъп до ИСУН;
6. условията и редът за използване на ИСУН.
Чл. 2. Наредбата се прилага при извършване
посредством ИСУН на действия:
1. в производствата по утвърждаването на
документите по чл. 26, ал. 1 ЗУСЕСИФ;
2. в производствата по предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ на основата
на одобрено проектно предложение и финансов план за бюджетна линия, когато това е
предвидено в документите по чл. 26, ал. 1
ЗУСЕСИФ;
3. по верифициране на разходите и регистриране на плащанията съгласно акта по
чл. 7, ал. 4, т. 4 ЗУСЕСИФ;
4. в производствата по определяне на финансови корекции.
Г л а в а

в т о р а

УСЛОВИЯ, РЕД И МЕХАНИЗЪМ ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ИСУН
Чл. 3. (1) В ИСУН се записват и съхраняват
в компютризирана форма данни за всяка операция, необходими за мониторинга, оценката,
финансовото управление, проверката и одита,
включително данни за отделните участници
в операциите, когато е приложимо по:
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1. Оперативна прог рама „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика“;
2. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“;
3. Оперативна програма „Административен
капацитет“;
4. Оперативна програма „Техническа помощ“;
5. Оперативна програма „Регионално развитие“;
6. Оперативна програма „Транспорт“;
7. Оперативна програма „Околна среда
2007 – 2013“;
8. Оперативна програма „Региони в растеж“;
9. Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“;
10. Оперативна програма „Инициатива за
малки и средни предприятия“;
11. Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси 2014 – 2020“;
12. Оперативна програма „Транспорт и
транспортна инфраструктура“;
13. Оперативна програма „Околна среда
2014 – 2020“;
14. Оперативна програма „Добро управление“;
15. Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“;
16. Програма за морско дело и рибарство;
17. Оперативна програма за храни и/или
основно материално подпомагане.
(2) Структурата и съдържанието на информацията, въвеждана по програмите по ал. 1,
т. 1 – 17, трябва да отговарят на минималните
изисквания на Приложение III от Делегиран
регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията от
3 март 2014 г. за допълнение на Регламент
(ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент
и на Съвета за определяне на общоприложими
разпоредби за Европейския фонд за регионално
развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд
за развитие на селските райони и Европейския
фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския
фонд за регионално развитие, Европейския
социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство
(Официален вестник на Европейския съюз 57
от 13 май 2014 г.) и на тази наредба.
(3) Меж ду ИСУ Н и информационните
системи на Програмата за развитие на селските райони и Оперативната програма за
развитие на сектор „Рибарство“ се създава
електронен обмен на информация. Със заповед на заместник министър-председателя
по икономическата политика и европейските
фондове се определят и други информационни
системи, с които се създава електронен обмен
на информация.
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(4) Управляващите органи не могат да
изискват от кандидатите и бенефициентите да предоставят чрез ИСУН или по друг
начин документи или копия на документи,
информацията от които е въведена в ИСУН
в структуриран вид.
(5) Извън случаите по чл. 2 информацията
по ал. 1 се въвежда в ИСУН в срок до 3 работни дни от възникването или получаването
на данните във връзка с мониторинга, оценката, финансовото управление, проверката и
одита, включително на данните за отделните
участници в операциите, когато е приложимо
за съответната програма.
Чл. 4. (1) Управляващите органи се задължават да предоставят на кандидатите и
на бенефициентите по съответните програми
възможност за кандидатстване и отчитане
на проекти по електронен път чрез ИСУН и
да ги информират по подходящ, разбираем и
достъпен начин за това.
(2) Управляващите органи могат да делегират функции по смисъла на ал. 1 на междинните звена.
(3) Органите за управление и контрол
на средствата от ЕСИФ, кандидатите и бенефициентите събират, систематизират и
въвеждат в ИСУН съобразно компетенциите
им информация относно дейностите по мониторинга, оценката, финансовото управление,
проверката и одита, включително данните за
отделните участници в операциите, когато
е приложимо по съответната програма или
проект.
(4) Органите за управление и контрол на
средствата от ЕСИФ, кандидатите и бенефициентите носят отговорност за достоверността,
актуалността и пълнотата на въведената от
тях информация в ИСУН съобразно компетенциите им.
Чл. 5. (1) Директорът на дирекция „Централно координационно звено“ („ЦКЗ“) в
администрацията на Министерския съвет
утвърждава задължителни указания за използване на ИСУН.
(2) Управлението на потребителските профили в ИСУН се извършва съгласно утвърдена
от директора на дирекция „ЦКЗ“ процедура.
(3) Дирекция „ЦКЗ“ осигурява техническа
подкрепа на потребителите на ИСУН от 9,00
до 17,30 ч. в работни дни.
Чл. 6. (1) Сигурността на информацията в
ИСУН се осигурява от администрацията на
Министерския съвет.
(2) Директорът на дирекция „ЦКЗ“ утвърждава политика, процедури и правила за
информационна сигурност на ИСУН, които
се публикуват на Единния информационен
портал за обща информация за изпълнението
и управлението на средствата от ЕСИФ.
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Чл. 7. (1) Дирекция „ЦКЗ“ следи за изпълнението на задълженията по наредбата от
страна на управляващите органи/междинните
звена или сертифициращите органи.
(2) В случай на установено неизпълнение
на задължение по ал. 1 директорът на дирекция „ЦКЗ“ уведомява писмено ръководителя
на управляващия орган/междинното звено
или сертифициращия орган и указва срок за
изпълнение на задълженията по ал. 1 и за
отстраняване на пропуските.
(3) При установяването на системно нарушение на задължение по ал. 1 директорът
на дирекция „ЦКЗ“ може да направи предложение до заместник министър-председателя
по икономическата политика и европейските фондове за иницииране на процедура по
отнемане на акредитацията на съответното
звено. Системно неизпълнение е налице при
писмено установени от директора на дирекция
„ЦКЗ“ три или повече случаи на неизпълнение на задълженията по тази наредба за една
календарна година.
(4) Когато констатираното нарушение бъде
отстранено в посочения в уведомлението по
ал. 2 срок, то не се взема предвид при преценката за наличието на системност по ал. 3.
Г л а в а

т р е т а

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ
НА ПРОИЗВОДСТВАТА
Чл. 8. (1) Управляващият орган/междинното звено и бенефициентите са длъжни да
събират, обработват и предоставят лични данни
във и чрез ИСУН само във връзка с воденето на производствата посредством ИСУН и
осигуряването на записване и съхраняване в
компютризирана форма на данни за всяка операция, необходими за мониторинга, оценката,
финансовото управление, проверката и одита,
включително данни за отделните участници
в операциите, когато е приложимо.
(2) Събраните данни не могат да се използват за цели, различни от посочените в
ал. 1, освен с изричното писмено съгласие на
лицето, за което се отнасят, или ако това е
разрешено със закон.
Чл. 9. При използването на ИСУН всички потребители съобразяват действията си с
актуалната към момента на извършване на
действието политика, както и с процедурите
и правилата за информационна сигурност на
ИСУН.
Чл. 10. Идентифицирането в системата на
представителите на управляващите органи,
на междинните звена, на кандидатите и на
бенефициентите се осъществява чрез потребителско име и парола и/или чрез електронен
подпис.
Чл. 11. Всички действия и/или пропуски
в ИСУН на служители на управляващите
органи/междинните звена и/или на други
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оправомощени от управляващите органи/
междинните звена лица, с които се създават
права или задължения или непосредствено се
засягат права, свободи или законни интереси
на кандидатите и бенефициентите, се приемат за извършени от управляващите органи/
междинните звена.
Чл. 12. В системата се поддържа пълен запис
на извършените от потребителите действия и
на изпратените документи. Записът се създава
и поддържа по начин, който го прави годно
доказателствено средство за интегритета,
авторството и времето на всяко извършено
действие и за всеки изпратен документ.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО
И ИЗП РА Щ А Н ЕТО Н А Е Л ЕК Т РОН Н И
ДОКУМЕНТИ И ИЗЯВЛЕНИЯ
Чл. 13. (1) Електронен документ и/или
електронно изявление се счита за получено
от съответния управляващ орган/междинно
звено, кандидат или бенефициент с изпращането му в ИСУН.
(2) Изпращането на електронни документи
и изявления до кандидатите и бенефициентите за нуждите на производствата пред
управляващите органи/междинните звена се
осъществява само посредством ИСУН.
(3) Кандидатите и бенефициентите получават всички изявления от управляващия орган/
междинните звена, свързани с производствата
по чл. 2, само посредством ИСУН.
(4) Съобщаването на електронни документи
от управляващия орган/междинното звено на
кандидатите/бенефициентите се осъществява
посредством ИСУН.
(5) Съгласието на кандидатите/бенефициентите за приемане на електронни изявления и
за приложимия ред за съобщаване по ал. 3 и
4 се приема за дадено с подаването на формуляра за кандидатстване посредством ИСУН.
Чл. 14. Бенефициентът е длъжен да съобщи
на управляващия орган/междинното звено
всички промени, свързани с представителната
му власт, със съгласието му за приемане на
електронни изявления и с адреса на електронната му поща. Промяната има действие
след писмено потвърждение от управляващия
орган/междинното звено.
Г л а в а

п е т а

УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ
ПО ЧЛ. 26, АЛ. 1 ЗУСЕСИФ
Чл. 15. (1) Проектът на документите по
чл. 26, ал. 1 ЗУСЕСИФ се публикува в ИСУН
след приключване на процеса по вътрешното
съгласуване за управляващия орган.
(2) Всички заинтересовани лица подават
своите писмени възражения и предложения в
установения срок посредством ИСУН.
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Чл. 16. След тяхното утвърждаване документите по чл. 26, ал. 1 ЗУСЕСИФ и измененията
в тях се публикуват в ИСУН.
Чл. 17. Кандидат в процедура може да иска
разяснения по документите по чл. 26, ал. 1
ЗУСЕСИФ посредством ИСУН.
Г л а в а

ш е с т а

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА
ФИНАНСОВА ПОМОЩ
Раздел I
Регистрация на кандидатите
Чл. 18. Кандидатстването за получаване на
безвъзмездна финансова помощ чрез ИСУН
се извършва единствено на интернет адрес:
https://eumis2020.government.bg/.
Чл. 19. Всички открити за кандидатстване
процедури, публикуваните за тях документи
по чл. 26, ал. 1 ЗУСЕСИФ и разяснения са
видими и за нерегистрирани в ИСУН потребители.
Чл. 20. Регистриран потребител в ИСУН
може:
1. да опише и да приложи към формуляра
всички допълнителни документи;
2. да зареди в ИСУН електронен формуляр
за кандидатстване като външен файл, изготвен
от друг потребител;
3. да подаде проектното предложение.
Чл. 21. Достоверността и коректното въвеждане на цялата информация и всички данни
относно съответното проектно предложение
е отговорност на кандидата.
Раздел II
Подаване на проектно предложение посред
ством ИСУН
Чл. 22. (1) Електронен формуляр по процедура може да бъде създаден и попълнен само
от регистриран потребител.
(2) Формулярът за кандидатстване е достъпен за кандидата в ИСУН чрез съответния
профил, от който е създаден.
(3) След като формулярът е попълнен,
прикачени са всички приложения към него
и е подписан надлежно, за да се счита за
подадено проектното предложение, следва да
се премине през стъпка „Подаване“.
Чл. 23. (1) При електронно подадено проектно предложение в последната секция на
формуляра се прикачват всички приложения
към него, посочени в документите по чл. 26,
ал. 1 ЗУСЕСИФ за конкретната процедура.
(2) Подписват се единствено електронните
документи, изисквани в оригинал.
(3) Достоверността на електронните копия на документи – приложения към формуляра за кандидатстване, се удостоверява
единствено чрез подписването на формуляра
посредством ИСУН.
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Чл. 24. (1) Подавайки електронно проектно
предложение, кандидатът се съгласява комуникацията по време на оценката да става
единствено посредством ИСУН, в профила
от който е подадено предложението.
(2) Съобщенията, получени на електронната поща, посочена от кандидата, не са
част от кореспонденцията по повод на и във
връзка с процеса по оценка. Кандидатът е
задължен да проверява по своя инициатива
профила в ИСУН, чрез който е подадено
проектното предложение, за наличието на
съобщения, отправени към него по повод и
във връзка с предоставянето на безвъзмездна
финансова помощ.
Чл. 25. Регистрацията на документите,
получавани или изпращани от и във управляващия орган/междинното звено във връзка
с воденето на производствата по чл. 2, се
извършва в официален документен регистър,
представляващ база данни в ИСУН.
Раздел III
Оценка на проектно предложение в ИСУН
Чл. 26. На кандидата се изпраща уведомление посредством ИСУН за установените при
проверката за административно съответствие
и допустимост нередовности.
Чл. 27. (1) Списъкът на проектните предложения, които не се допускат до техническа
и финансова оценка, се публикуват в ИСУН
заедно с основанията за недопускане.
(2) За недопускането по ал. 1 се съобщава
на всеки от кандидатите, включени в списъка по ал. 1, чрез модул „Комуникация“. В
съобщението се посочват срокът и начинът
за възражение посредством ИСУН пред ръководителя на управляващия орган.
Чл. 28. Техническата и финансовата оценка на проектните предложения се извършват
чрез директно въвеждане на класирането и
мотивите за него в ИСУН.
Г л а в а

с е д м а

ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИ, ПОДЛЕЖАЩИ
НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
Раздел I
Регистрация на бенефициент
Чл. 29. (1) Всичк и действи я в ИСУ Н,
свърза н и с изп ъ л нен ие т о, о т ч и та не т о и
изменението на проекта от страна на бенефициента, се извършват чрез профили, създадени от управляващия орган/междинното
звено въз основа на писмено заявление от
бенефициента.
(2) Лицата, за които са създадени профили
по смисъла на ал. 1, имат право да предоставят персонализирани кодове за достъп до
данните по проекта на други лица съгласно
функционалностите, реализирани в модул
„Е-Управление на проекти“.
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(3) Вси ч к и дейс т ви я, извършен и ч рез
профила/профилите за достъп в системата,
създадени по реда на ал. 1 и 2, се считат за
валидно волеизявление на бенефициента.
Чл. 30. (1) Деактивирането на профилите,
създадени по реда на чл. 29, ал. 1 и 2, представлява прекратяване на упълномощаването/
оправомощаването за извършване на действия
в ИСУН и има действие в бъдеще.
(2) Деактивирането на профили, създадени
по реда на чл. 29, ал. 1, се извършва след подаване на писмено заявление до управляващия
орган/междинното звено.
(3) Достъпът на лицата по чл. 29, ал. 2 може
да се прекрати едностранно в ИСУН от лицата
с профил, създаден по реда на чл. 29, ал. 1.
(4) В периода на изпълнение на проекта
бенефициентът се задължава да разполага с
минимум един профил в ИСУН, създаден по
реда на чл. 29, ал. 1.
Раздел II
Верификация от управляващия орган
Чл. 31. Сроковете по чл. 61, ал. 1 и чл. 62,
ал. 1 ЗУСЕСИФ започват да текат за управляващия орган/междинното звено от изпращането на съответния документ от бенефициента
в ИСУН.
Чл. 32. Уведомлението за резултата от
процеса по верификация се изпраща в ИСУН
от управляващия орган/междинното звено на
бенефициента за всеки подаден пакет отчетни
документи.
Чл. 33. (1) Плащанията по програмите се
извършват след регистрирането на съответните договори/заповеди за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ в ИСУН и
при въведени данни за тяхното изпълнение.
(2) В срок 3 работни дни след извършване
на плащане към бенефициента управляващият орган/междинното звено регистрира
плащането в ИСУН.
Г л а в а

о с м а

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ФИНАНСОВИ КОРЕК
ЦИИ
Чл. 34. (1) Управляващият орган/междинното звено изпраща електронно изявление до
бенефициента, за чийто проект са установени
обстоятелства, даващи основание да се стартира процедура за налагане на финансова
корекция. В изявлението до бенефициента се
посочва и срок, който не може да е по-кратък
от две седмици и в който бенефициентът да
представи посредством ИСУН своите възражения по основателността и размера на финансовата корекция и при необходимост – да
приложи доказателства.
(2) Към изявлението по ал. 1 се прикачват
всички относими към основанието и размера
на финансовата корекция документи и дока-
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зателства, налични при управляващия орган/
междинното звено към деня на изпращане. За
документи и доказателства, които са публични
и/или налични при бенефициента, се прилага
списък с наименованията им и мястото на
съхранението им, включително в електронен
формат, достъпен безплатно за бенефициента.
(3) Срокът за представяне на възраженията
по ал. 1 тече от момента на изпращане на
изявлението в ИСУН.
Чл. 35. (1) Бенефициентът изпраща доказателства и прави възражения чрез профила
си в ИСУН.
(2) Решението по чл. 73, ал. 1 ЗУСЕСИФ
се изготвя в електронен формат, подписва
се от ръководителя на управляващия орган/
междинното звено с електронен подпис и се
изпраща на съответния бенефициент.
(3) Управл яващи я т орган/меж динното
звено посочва в решението по чл. 73, ал. 1
ЗУСЕСИФ мястото на съхранението му в
електронна форма в ИСУН и начина за достъп до него.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. (1) Определянето на сроковете по наредбата се извършва спрямо датата и часа,
визуализирани в ИСУН.
(2) Информационната система за управление
и наблюдение на средствата от Европейските
структурни и инвестиционни фондове отчита и
визуализира астрономическото време по стандарт UTC (Coordinated Universal Time), базиран
на Препоръка 460-4 „Standard Frequency and
Time Signal Emissions – Стандартна честота и
излъчване на времеви сигнал“ от 1986 г. на
Международния съюз по телекомуникации
(ITU – International Telecommunications Union).
(3) Астрономическото време за настъпването на факти с правно или техническо значение се отчита с точност до година, дата, час,
минута и секунда, изписани в съответствие
със Стандарт БДС ISO 8601:2006.
(4) Времето се отчита по националната
часова зона.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се прилага и за Фонд „Вътрешна сигурност“ 2014 – 2020 и Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014 – 2020.
§ 3. Наредбата е приета на основание
чл. 22, ал. 2 и чл. 23 от Закона за управление
на средствата от Европейските структурни и
инвестиционни фондове.
§ 4. Директорът на дирекция „Централно
координационно звено“ в администрацията на
Министерския съвет издава писмени указания
за техническата реализация на правилата в
тази наредба.
§ 5. Член 2, т. 1 и чл. 15, 16, 17 и 27 влизат
в сила от 1 юли 2017 г.
7706
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 244
ОТ 21 СЕПТЕМВРИ 2016 Г.

за изменение на Постановление № 21 от 5 фев-
руари 2015 г. за създаване на Национален съвет
по миграция и интеграция (обн., ДВ, бр. 12 от
2015 г.; изм. и доп., бр. 50 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 4 ал. 2 се изменя така:
„(2) Съпредседатели на Националния съвет
по миграция и интеграция са министърът на
вътрешните работи и министърът на труда и
социалната политика.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Мариета Немска
7757

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 245
ОТ 21 СЕПТЕМВРИ 2016 Г.

за приемане на Наредба за осигуряване без
опасността на ядрените централи
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
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НАРЕДБА

за осигуряване безопасността на ядрените
централи
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С наредбата се определят основните критерии и правила за ядрена без
опасност и радиационна защита на ядрените
централи, както и организационните мерки
и техническите изисквания за осигуряване
на безопасността при избор на площадка,
проектиране, строителство, въвеждане в експлоатация и експлоатация.
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(2) Наредбата урежда изискванията към
техническата и пожарната безопасност, аварийното планиране и аварийната готовност
на ядрената централа (ЯЦ), доколкото произтичат от прилагането на концепцията за
защита в дълбочина.
(3) Наредбата обхваща физическата защита на ЯЦ само по отношение на взаимната
връзка между мерките за физическа защита
и мерките за безопасност.
Чл. 2. (1) Ядрената централа се смята за
безопасна при едновременно изпълнение на
следните условия:
1. ра д иа ц ион но т о въ здейс т вие на Я Ц
при всички експлоатационни състояния се
поддържа по-ниско от нормативно определените дози за вътрешно и външно облъчване
на персонала и населението и е на разумно
достижимо ниско ниво;
2. авариите без стопяване на ядрено гориво
не предизвикват радиационно въздействие,
при което се налагат мерки за защита на
населението;
3. авариите със стопяване на ядрено гориво,
водещи до ранни или големи радиоактивни
изхвърляния в околната среда, са практически
изключени, а другите тежки аварии (които
не са практически изключени) имат само
ограничено радиационно въздействие.
(2) При проектиране и експлоатация на
ЯЦ и при изпълнение на всички съпътстващи
дейности се предприемат мерки за:
1. контрол на радиационното облъчване на
човека и на изхвърлянето на радиоактивни
вещества в околната среда;
2. ограничаване честотата на поява на
събития, които могат да доведат до загуба
на контрол на активната зона и на ядрената
верижна реакция на делене;
3. намаляване на последствията от такива
събития, ако те се случат.
Чл. 3. (1) Прилагането на концепцията на
защитата в дълбочина е основното средство
за предотвратяване и намаляване на последствията от аварии и се осигурява с подходяща
комбинация на:
1. ефективна система за у правление с
ясен ангажимент на ръководството на ЯЦ за
осигуряване на приоритет на безопасността и
развиване на висока култура на безопасност;
2. избор на подходяща площадка и обединяване на консервативен проект с подходящи
инженерни решения, които осигуряват разно
образие, резервираност и запаси на безопасност, главно чрез използването на:
а) проект, технология и материали с високо
качество и надеждност;
б) управляващи и ограничаващи работата
на реакторната инсталация системи и проектни характеристики;
в) подходяща комбинация от вътрешноприсъщи качества и инженерни средства за
безопасност;
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3. изчерпателни процедури за експлоатация
и инструкции за управление на аварии.
(2) Концепцията на защитата в дълбочина
се прилага на всички етапи от жизнения цикъл на ЯЦ. В зависимост от изпълняваните
дейности се определят независими нива на
защита, които не допускат единична техническа, човешка или организационна грешка
или недостатък да водят до значителни вредни последствия, а комбинацията от такива
грешки или недостатъци да има много ниска
вероятност.
Чл. 4. (1) Ядрената централа се проектира,
разполага, изгражда, въвежда в експлоатация
и експлоатира по такъв начин, че да бъдат
изпълнени целите на безопасност в следните
области:
1. нормална експлоатация, отклонения от
нормалната експлоатация и предотвратяване
на аварии;
2. аварии без стопяване на ядрено гориво;
3. аварии със стопяване на ядрено гориво;
4. независимост между всички нива на
защита;
5. взаимна връзка между безопасността и
физическата защита;
6. радиационна защита и управление на
радиоактивните отпадъци;
7. компетентно ръководство на дейностите
и ефективно управление на безопасността.
(2) При нормална експлоатация, отклонения
от нормалната експлоатация и предотвратяване на аварии целите на безопасност са:
1. намаляване на честотата на отклоненията
от нормалната експлоатация чрез повишаване
на способността на ЯЦ да остава устойчива
в рамките на експлоатационните предели и
условия;
2. ограничаване на възможността за развитие на отклоненията от нормалната експлоатация в аварии чрез повишаване на способността на ЯЦ да управлява отклоненията от
нормалната експлоатация.
(3) При аварии без стопяване на ядрено
гориво цели те на безопасност са п редо твратяване на повреда на горивото чрез
технически и организационни мерки, като
се демонстрира, че:
1. в практически възможната степен е намалена вероятността за стопяване на ядрено
гориво с отчитане на всички видове откази,
външни събития и опасности и на реалистични
комбинации от тях;
2. такива аварии не предизвикват радиологично въздействие извън площадката на ЯЦ
или не изискват прилагане на йодна профилактика, укриване или евакуация за защита
на населението;
3. освобождаването на радиоактивни вещества от всички източници на йонизиращи
лъчения е сведено до минимум в практически
възможната степен;
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4. на етапите на избор на площадка и на
проектиране са предприети мерки за намаляване влиянието на външните събития и
опасности и на злоумишлените действия.
(4) При аварии със стопяване на ядрено
гориво целите на безопасност са намаляване
на възможните радиоактивни изхвърляния в
околната среда както по време на аварията (в
реактора и в басейна за съхранение на отработено гориво), така и за продължителен период
(определен с отчитане на времето, необходимо
за поддържане на функциите на безопасност)
при спазване на следните критерии:
1. авариите със стопяване на ядрено гориво,
които водят до ранни или големи радиоактивни изхвърляния в околната среда, трябва
да са практически изключени;
2. за авариите със стопяване на ядрено
гориво, които не могат да са практически
изключени, се предприемат такива проектни
решения, че да са необходими само ограничени мерки по площ и време за защита
на населението (без постоянно преселване,
липса на необходимост от евакуация извън
непосредствената околност до ЯЦ, ограничено
укриване, липса на дългосрочни ограничения
за консумация на храни) и да е налично достатъчно време за прилагане на тези мерки.
(5) За достигане на цялостно укрепване
на защитата в дълбочина в практическ и
възможната степен трябва да се повиши независимостта между всички нива на защита,
в частност чрез използване на принципа на
разнообразие.
(6) Целта на безопасност по ал. 1, т. 5 е
мерките за осигуряване на безопасността и
мерките за осигуряване на физическата защита да се проектират и прилагат по добре
обмислен и хармоничен начин. Повишаването
на безопасността и на физическата защита
трябва да се постигат съвместно.
(7) Целите на безопасност по ал. 1, т. 6
са при всички експлоатационни състояния
чрез проектни решения да се намаляват в
практически възможната степен:
1. индивидуалните и колективните дози
на персонала;
2. радиоактивните изхвърляния в околната
среда;
3. количествата и активността на радиоактивните отпадъци.
(8) Целта на безопасност по ал. 1, т. 7 е
постигане на компетентно ръководство на дейностите и ефективно управление на безопасността, започвайки от етапа на проектиране.
Това изисква експлоатиращата организация:
1. да установи ефективно управление на
безопасността на проекта на ЯЦ и да притежава компетентен персонал и налични
достатъчни технически и финансови ресурси
да носи пълната отговорност за осигуряване
на безопасността;
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2. да предприема такива мерки, че персоналът на всички други организации, включени
в проучване на площадката, проектиране,
строителство, въвеждане в експлоатация и
експлоатаци я, да демонст рира познаване
на проблемите на безопасността, свързани
с неговата работа, и на личната му роля в
осигуряване на безопасността.
Г л а в а

в т о р а

ЕКСПЛОАТИРАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ
Раздел I
Общи изисквания
Чл. 5. (1) Експлоатиращата организация
носи пълната отговорност за осигуряване на
безопасността, включително когато други лица
изпълняват работи или предоставят услуги за
ЯЦ, а също така във връзка с дейността на
специализираните контролни органи в областта на използването на ядрената енергия
и йонизиращите лъчения.
(2) Експлоатиращата организация осигурява безопасността при избор на площадка,
п роек т и ране, ст рои телст во, въвеж дане в
експлоатация и експлоатация на ЯЦ съгласно изиск вани ята на Закона за безопасно
използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ) и
наредбите по неговото прилагане, и условията
на издадените от председателя на Агенцията
за ядрено регулиране разрешения и лицензии
за експлоатация.
Чл. 6. (1) При избор на площадка за ЯЦ
експлоатиращата организация отговаря за
обхвата на изследванията на характеристиките на площадката, за избора на компетентни
изпълнители, за организацията и координацията на изследванията и за използване на
получените резултати в проекта на ЯЦ.
(2) При проектиране на ЯЦ експлоатиращата организация отговаря за изпълнението
на всички приложими изисквания по безопасност, както и на определените допълнителни
изисквания на Агенцията за ядрено регулиране
към проекта на ЯЦ.
(3) При строителство на ЯЦ, независимо от
условията на договора с главния изпълнител,
експлоатиращата организация отговаря за
координацията на дейностите, изпълнявани
от проектните, строителните и монтажните
организации и доставчиците на оборудване,
за качеството на изпълняваните дейности и
влаганите материали и за съответствието на
тези дейности с работния проект и техническите спецификации.
(4) При въвеждане в експлоатация на ЯЦ,
независимо от условията на договора с главния
изпълнител, експлоатиращата организация
отговаря за пълната демонстрация на съответствие на поведението на конструкциите,
системите и компонентите (КСК) и на енергийния блок като цяло с проектните основи
и анализите на безопасността.
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(5) При експлоатация на ЯЦ експлоатиращата организация осигурява безопасността
при изпълнението на всички дейности на
площадката на ЯЦ, включително водене на
експлоатацията, предотвратяване на авариите
и намаляване на техните последствия, отчета и
контрола на ядрения материал, радиационния
мониторинг в помещенията, на площадката
и на околната среда в наблюдаваната зона.
Експлоатиращата организация използва ЯЦ
само за целите, за които е била проектирана
и изградена.
Чл. 7. (1) Организационната структура на
експлоатиращата организация за изпълнение
на задачите на всеки от етапите по чл. 5, ал. 2
трябва да е аргументирана от гледна точка на
осигуряването на безопасността и на нейния
приоритет пред другите нужди.
(2) Отговорностите, правомощията и линиите на взаимодействие трябва да са ясно
определени за целия персонал, който изпълнява дейности, които имат влияние върху
безопасността.
(3) Измененията в организационната структура, които могат да са от съществено значение
за безопасността, се обосновават предварително, внимателно се планират и се оценяват след
изпълнението за постигане на намеренията,
свързани с безопасността.
Раздел II
Система за управление
Чл. 8. (1) Експлоатиращата организация
разработва, прилага, оценява и непрекъснато
подобрява системата за управление, чиито
основни цели са да осигурява и повишава безопасността на ЯЦ и да насърчава и подкрепя
висока култура на безопасност на персонала.
(2) Системата за управление обединява
всички елементи на управлението по такъв
начин, че изискванията за защита на човешкото здраве и околната среда и за осигуряване
на физическата защита и качеството, както
и финансовите аспекти и другите нужди на
експлоатиращата организация да не се разглеждат отделно от изискванията за безопасност,
за да се предотврати потенциално негативно
влияние върху безопасността.
(3) Изискванията на ал. 1 и 2 се отнасят
за всички етапи от жизнения цикъл на ЯЦ,
както и за цялата продължителност на дейностите при нормална експлоатация, преходни
и аварийни режими.
Чл. 9. (1) Прилагането на изискванията на
системата за управление се степенува с цел
ефективно използване на ресурсите, като се
отчита:
1. сложността и значението на всяка дейност и нейните продукти;
2. опасностите и степента на потенциалното
влияние, свързани с всяка дейност и нейните
продукти;
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3. възможните последствия, когато дейността се изпълнява неправилно или продуктът
не изпълнява предназначението си.
(2) Степенуваният подход се прилага за
продуктите и дейностите на всеки процес.
Чл. 10. (1) Документите на системата за
управление включват:
1. декларации за политиките на експлоатиращата организация;
2. описание на системата за управление;
3. описание на организационната структура
на експлоатиращата организация;
4. описание на функционалните отговорности, подчиненост, нива на пълномощия и
взаимодействие на персонала, който управлява, изпълнява и оценява работата;
5. описание на взаимодействието с външни
организации;
6. описание на процесите и информацията, която обяснява как да бъде подготвена,
прегледана, изпълнена, докладвана, оценена
и подобрена работата.
(2) Документите на системата за управление трябва да са разбираеми за тези, които
ги използват, да са ясни, идентифицирани,
актуални и налични на мястото на тяхното
използване.
Чл. 11. (1) Управителният орган на експлоатиращата организация приема взаимосвързани
дългосрочни цели и стратегии, краткосрочни
цели и планове на организацията, които се
разпространяват до персонала по такъв начин,
че общото влияние върху безопасността да
бъде разбрано.
(2) За оценка на изпълнението на целите,
стратегиите и плановете се използват количествени показатели, прилагани на различни
нива в експлоатиращата организация.
(3) Плановете и стратегиите се преразглеж дат периодично с отчитане на количествените показатели и при необходимост
да се предприемат мерки за коригиране на
отклоненията от тях.
Чл. 12. Системата за управление ясно
определя кога, как и от кого се вземат решенията, свързани с осигуряване на ядрената
безопасност при експлоатацията на ЯЦ.
Чл. 13. Ръководният персонал на всички
нива на експлоатиращата организация демонстрира ангажираност в разработването,
прилагането, оценяването и непрекъснатото
подобрение на системата за управление и
насърчава участието на целия персонал в нейното прилагане и непрекъснато подобряване.
Чл. 14. В рамките на системата за управление експлоатиращата организация:
1. определя и осигу рява необходимите
ресурси (персонал, инфраструктура, работни
условия, информация и знания, доставчици,
материални и финансови ресурси) за изпълнение на всички дейности, за които отговаря
на площадката на ЯЦ;
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2. определя изискванията за квалификация
на персонала на всички нива и осигурява
обучение за постигане на изискваното ниво
на квалификация;
3. определя, осигурява, поддържа и периодично преоценява инфраструктурата и
работните условия, необходими за изпълнение
на дейностите по безопасен начин и в съответствие с изискванията.
Чл. 15. (1) Системата за управление определя процесите, които са необходими за
постигане на целите на експлоатиращата
организация, които осигуряват средствата за
изпълнение на всички изисквания и дават
очакваните продукти. Тези процеси се планират, прилагат, оценяват и се подобряват
непрекъснато.
(2) При разработването на всеки процес
се осигурява следното:
1. определени са и са изпълнени всички
приложими за процеса изисквания за безопасност, здраве, околна среда, физическа защита
и качество, както и регулаторните, законовите,
правните и икономическите изисквания;
2. определени са опасностите и радиационният риск и всички необходими действия
за намаляване на техните последствия;
3. установени са взаимните връзки с другите процеси;
4. определени са входящите данни и началните условия на процеса;
5. описано е последователното изпълнение
на процеса;
6. определени са продуктите на процеса
и критериите и начините за контрол на тези
продукти;
7. установени са критерии за количествена
оценка на процеса.
(3) Дейностите и взаимодействието между
различни изпълнители или групи, включени
в един процес, се планират, контролират и
управляват по начин, който осигурява ефективна комуникация и ясно разпределение на
отговорностите.
Чл. 16. (1) Методите, които са необходими
за осигуряване на ефективност на изпълнението и на контрола на процесите и дейностите,
трябва да се определят и приложат.
(2) За всеки процес се определят всички
дейности за инспекция, изпитване, верификация и валидация, техните критерии за успех
и отговорностите за изпълнение.
(3) За всеки процес се определя в кои случаи
и кога дейностите по ал. 2 се изпълняват от
лица или група лица, които не са включени
в изпълнението на този процес.
Чл. 17. (1) Документите (политики, процедури, инструкции, спецификации, чертежи,
учебни материали и всички други документи,
които описват процесите, определят изискванията или създават спецификациите на
продуктите) на системата за управление се
контролират.
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(2) Измененията на документите се разглеждат, оценките се документират, а измененията се одобряват на същото управленско
ниво, както самите документи. Ползвателите
на документите трябва да са запознати с
тях и да използват подходящите и верните
документи.
Чл. 18. Системата за управление определя
отчетните документи, които ще бъдат водени
и контролирани. Всички отчетни документи
трябва да са ясни, завършени и комплектувани, идентифицирани и леснодостъпни за
периода на съхранение, определен за всеки
отчетен документ.
Чл. 19. (1) Системата за управление определя необходимия контрол на процесите и на
дейностите, извършвани от външни изпълнители, с отчитане на пълната отговорност на
експлоатиращата организация за осигуряване
на безопасността.
(2) Изборът на доставчиците на продукти и
услуги се основава на предварително установени критерии и тяхната работа периодично
се оценява.
(3) Изискванията за закупуване са ясно
определени и са изрично споменати в документите за доставка. Преди да използва
доставените продукти, експлоатиращата организация трябва да получи доказателства,
че те отговарят на тези изисквания.
(4) Преди приемането, изпълнението или
оперативното използване на доставените
продукти трябва чрез инспекции, изпитвания,
дейности за верификация и валидация да се
потвърди, че дейностите и техните продукти
отговарят на определените изисквания и че
продуктите изпълняват задоволително предназначението си.
Чл. 20. За потвърждаване на способност
та на процесите да постигнат предвидените
резултати и за определяне на възможностите
за подобрения:
1. ефективността на системата за управление се контролира и оценява;
2. ръководителите извършват самооценка
на изпълнението на процесите или дейностите,
за които са отговорни;
3. редовно се провеждат независими оценки
от името на експлоатиращата организация.
Чл. 21. (1) Експлоатиращата организация
създава организационно звено с правомощия и
с отговорности за провеждане на независими
оценки. Численият състав на организационното звено се определя в зависимост от етапа от
жизнения цикъл на ЯЦ. Лицата, извършващи
независимите оценки, не могат да оценяват
своята собствена работа.
(2) Резултатите от оценките се анализират
и се предприемат всички необходими действия. Решенията и причините за предприетите
действия се документират и разпространяват
до персонала на ЯЦ.
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Чл. 22. (1) Системата за управление се
преразглежда на планирани интервали. Причините за несъответствията се установяват и се
предприемат навременни коригиращи мерки
за недопускане на тяхната повторяемост.
(2) Прегледът на системата за управление
трябва да установи необходимостта от изменения или подобрения в политиките, стратегиите, плановете или процесите.
Чл. 23. (1) Процесите и продуктите, които
не съответстват на определените изисквания, се установяват, изолират, контролират,
документират и се докладват. Влиянието на
несъответствията се оценява и такива процеси
и продукти трябва или да бъдат приемливи
за по-нататъшно използване, или да бъдат
променени/коригирани, или да бъдат прекратени/бракувани.
(2) Приемливостта на процесите и продук
тите по ал. 1 подлежи на утвърждаване, а
когато те са променени или коригирани – на
проверка за демонстриране на тяхното съответствие с изискванията или с очакваните
резултати.
Чл. 24. Плановете за усъвършенстване на
системата за управление включват планове
за осигуряване на адекватни ресурси. Дейностите за усъвършенстване се контролират
до тяхното изпълнение и тяхната ефективност
се проверява.
Чл. 25. Ръководният персонал на всички
нива на експлоатиращата организация последователно демонстрира, подкрепя и насърчава
начина на мислене и на поведение, който води
до трайна и висока култура на безопасност.
Действията на ръководния персонал трябва да
окуражават открита култура на докладване,
както и критично и познавателно отношение
с готовност за предизвикателствата и състоянията, застрашаващи безопасността.
Чл. 26. Системата за управление осигурява
средствата за систематично развитие, подкрепа
и насърчаване на желания и очаквания начин
на мислене и на поведение, който води до
висока култура на безопасност. Адекватността
и ефективността на тези средства се оценяват
като част от самооценката и от преразглеждането на системата за управление.
Ч л. 27. Експ лоат и ращата орга низа ц и я
осигурява изпълнението на чл. 25 и 26 и от
своите доставчици, и от външните изпълнители, чиито действия могат да имат връзка
с безопасността.
Г л а в а

т р е т а

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛОЩАДК АТА
Раздел I
Общи изисквания
Чл. 28. Оценката на характеристиките на
потенциалните площадки за разполагане на
ЯЦ и изборът на предпочетена площадка се
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извършват и документират като неразделна
част от цялостната обосновка на безопасността на ЯЦ.
Чл. 29. (1) При избора на площадка за ЯЦ
се установяват следните групи характеристики:
1. външни въздействия от природен произход, които могат да влияят на ЯЦ;
2. външни въздействия от техногенен произход, които могат да влияят на ЯЦ;
3. характеристики на площадката, които
влияят на въздействието на ЯЦ върху населението и околната среда (дисперсия на радиоактивни вещества, гъстота на населението).
(2) Изборът на площадка се основава на
комплексна претеглена оценка на всички
характеристики, като се дава приоритет на
тези с непосредствено отражение върху безопасността и сигурността на ЯЦ.
Чл. 30. (1) Оценката на процесите, явленията и факторите от природен и техногенен
произход за избраната площадка трябва да
потвърждава възможността за прилагане на
защитни мерки за предотвратяване на техните
въздействия и за изпълнение на целите на
безопасност по чл. 4.
(2) Когато изследваната площадка за нова
ЯЦ е в непосредствена близост до площадката
на съществуваща ЯЦ, се отчита влиянието на
съществуващите ядрени съоръжения.
Чл. 31. Не се допуска разполагането на ЯЦ:
1. на територии, в които това е забранено
с нормативен акт, или на площадки, които не
съответстват на изискванията за опазване на
околната среда, радиационна защита, пожарна
безопасност и физическа защита или на други
изисквания, определени с нормативен акт;
2. на площадки, където не могат да се
приложат мерки за практическо предотвратяване на големи или ранни изхвърляния на
радиоактивни вещества в околната среда в
резултат на външни въздействия;
3. на площадки с изявена сеизмична активност, придружена с повърхностни деформации;
4. на площадки на разстояние до 5 km от
известен активен разлом или негови разклонения, по които може да се очаква разкъсване
и/или деформация на или близо до земната
повърхност;
5. на площадки с потенциал за активизация на стари или съвременни свлачищни
повърхности;
6. на площадки с неконсолидирани почви
или с потенциал за втечняване, слягане, пропадане, наклоняване на терена, обрушване
на склонове, при които практически не е
възможно прилагането на инженерни мерки
за осигуряване на безопасността;
7. на площадки с карстови, суфозионни и
карстово-суфозионни процеси;
8. на площадки в зоните на преминаване
на снежни лавини или кални потоци, както
и в зони на кален вулканизъм;
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9. на площадки, подложени на действието
на цунами;
10. на площадки на минни изработки, устойчивостта на които не може да се осигури;
11. на площадки с активна обмяна на повърхностни и подземни води.
Раздел II
Проучвания на фактори от естествен и тех
ногенен произход за избор на площадка
Чл. 32. За района на разполагане на ЯЦ
и за площадката на ЯЦ се изпълняват инженерни проучвания и изследване на процесите,
явленията и факторите от естествен произход,
които могат да влияят на безопасността на
ЯЦ, както следва:
1. определят се следните характеристики
на тектоничната активност:
а) местоположението на разломи, зони на
възможни огнища на земетресения и геодинамични зони относно площадката на ЯЦ с
посочване на ориентацията и границите с
потенциално опасни разломни зони;
б) амплитуди, скорости и градиенти на найновите и съвременните движения на земната
кора, параметри на възможните премествания;
в) характеристики на активните разломни
зони (геометрични схеми, амплитуди и посоки
на преместванията по разломите, данни за
последното активиране);
2. в границите на площадката се определят:
а) характеристиките на сеизмичното движение (ускорения, скорости, премествания,
спектри на реагиране) при земетресение с
честота най-малко 10 -2 събития за година (сеизмично ниво -1) и при максимално проектно
земетресение (МПЗ) с честота най-малко 10 -4
събития за година (сеизмично ниво -2) на
котата на естествения терен на площадката;
б) опасността от свлачищни премествания
на склоновете с отчитане на условията на
земните пластове и сеизмичните колебания
с интензитет до максимално проектно земетресение включително, а също при отчитане
влиянието на подземни води, тектонични нарушения, съвременни геодинамични процеси;
в) възможността за развитие на карстови,
суфозионни и карстово-суфозионни процеси;
г) наличието на специфични земни пластове
(биогенни, пропадъчни, набъбващи, осолени,
алувиални, техногенни), тяхната дебелина и
физико-механични свойства (деформационни
модули, якостни характеристики и др.);
д) зоните на водонаситени несвързани
земни пластове, склонни към втечняване
при сеизмични въздействия, и граничните
стойности на земното ускорение, при които
има потенциал за втечняване;
е) повишаването на нивото на подземните
води и заливане на площадката при разпространяване на повдигането на подземните води
от язовирите, филтрацията от поливните земи,
изтичания на вода, валежи, топене на сняг;

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 1

ж) характеристиките на редки явления, като
смерч (включително честота на поява, интензитет, максималните тангенциални стойности
в периферията и постъпателната скорост на
движение на смерча, пад на налягането между
периферията и центъра на смерча);
3. за площадката на ЯЦ се определят максималното ниво на водата и продължителността
на възможното наводняване при падане на
валежи, интензивно топене на сняг, високо
водно ниво на водоем, блокиране на река от
ледове, лавина и свличане; оценяват се и характеристиките на възможното максимално
наводнение при разливане на реката с честота
най-малко 10 -4 събития за година в съчетание
с прилив и вълни, предизвикани от вятър;
4. за площадката на ЯЦ, разположена на
брега на море, езеро или язовир, се определя
вероятността за възникване и максималната височина на вълните цунами или сейши
с отчитане на сеизмотектонските условия,
конфигурацията на крайбрежието, свлачища
и срутвания във водата;
5. за площадката на ЯЦ се определя влиянието и на други процеси, явления и фактори
от естествен произход (ураган, екстремални
валежи, заледявания, гръмотевични бури,
прашни и пясъчни бури, ерозия на бреговете
на реки и водоеми).
Чл. 33. (1) Районът на разполагане на ЯЦ
и площадката на ЯЦ се изследват за идентифициране на източници на потенциална
техногенна опасност независимо от тяхната
честота (повторяемост).
(2) Определят се източниците (обектите)
на техногенна опасност, които могат да предизвикат взривове, пожари, изхвърляне на
взривоопасни, токсични и корозионноактивни
вещества.
(3) Анализират се всички стационарни и
подвижни потенциални източници на взривове, включително на промишлени и военни
обекти за производство, преработване, съхраняване и превозване на химични и взривни
вещества и на складове с боеприпаси, и се
определят параметрите на въздействие на
най-опасния взрив.
(4) Анализират се всички стационарни и
подвижни потенциални източници на аварийно
изхвърляне на химически активни вещества,
включително на промишлени и военни обекти,
на които се осъществява обработка, използване, съхраняване и превозване на токсични
и корозионноактивни вещества.
(5) Определ ят се параметрите на въздействие върху ЯЦ и където е възможно,
вероятността за достигането им при събития,
предизвикани от:
1. взривове и пожари, изхвърляне на взривоопасни, леснозапалими, токсични и корозионноактивни газове и вещества на промишлени
обекти, наземен и воден транспорт;
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2. катастрофа на съвременен пътнически
самолет;
3. наводнения, включително свързани с
достигане на напорните фронтове при разкъсване на язовири, разположени срещу течението
на реките, по-нагоре от площадката на ЯЦ;
4. аварии на водно транспортно средство
по водни трасета или в бреговите пристанищни зони, съпровождащи се с взривове и
пожари, химически опасни изхвърляния, ако
ЯЦ е разположена в обсега на въздействията;
5. електромагнитни излъчвания (полета);
6. външни пожари (горски масиви, торфени
находища, запалима течност);
7. деформации и други фактори, възникващи
при разработване на находища на подземни
богатства, осъществяване на изкопни работи,
включително изграждане на тунели, експлоатация на мини и кариери и аварийното им
разрушаване;
8. изменения на водното ниво в източника
за водоснабдяване на ЯЦ.
Чл. 34. (1) При избора на площадка за ЯЦ
се определят факторите, които оказват влияние
на въздействието на ЯЦ върху населението и
околната среда.
(2) В наблюдаваната зона се изследват
аерологичните, хидрометеороложките, хидрогеоложките и геохимичните условия на
разсейване, миграция и натрупване на радио
нуклидите, а също и естественият радиационен
фон, съставя се прогноза за изменение на тези
условия през целия период на експлоатация
на ЯЦ.
(3) Атмосферната дисперсия се оценява с
отчитане на слаб вятър, безветрие, температура
на въздуха, приземни и височинни инверсии,
атмосферната стабилност, валежи и мъгли в
района на разполагане на ЯЦ.
(4) Определят се характеристиките на миграция на радионуклидите в повърхностните и
подземните води и натрупването на радионуклиди на дъното на водоемите с отчитане на:
1. възможното радиоактивно замърсяване
на дренажните и подземните води;
2. физико-химичните свойства на радио
нуклидите;
3. кинетиката на геохимичните реакции и
възможното изменение на минералогичния
състав на пластовете;
4. литоложкия състав и дебелината на
водоносните и водонепропускливите слоеве,
земните пластове в зоната на изветряване и
почвения слой;
5. сорбционната способност на насипните
отлагания, земните пластове и почвения слой
по отношение на радионуклидите и опасните
химически вещества;
6. посоката и скоростта на движение на
замърсените потоци към местата на освобож даване (водосток, водоем, водовземни
сондажи и др.).
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Чл. 35. За осигуряване на надеждно дълговременно отвеждане на остатъчното топлоотделяне от ядреното гориво се определят
екстремните температури на водата и въздуха
и тяхната продължителност, влажността на
въздуха, разходът на вода, минималното ниво
на водата и периодът с минимално ниво, количеството на водорасли.
Чл. 36. (1) За целите на аварийното планиране се определят съществуващото и бъдещото
разпределение на населението и използване на
земята и водоизточниците в района около ЯЦ.
(2) При определяне на разпределението на
населението се използват данните от последното преброяване, обработени по отношение
на посоката и разстоянието от ЯЦ.
(3) Проучването на използването на земята
и водоизточниците от населението осигурява
данните, които се използват в хранителната
верига при определяне на радиологичното
въздействие на ЯЦ върху населението.
Чл. 37. (1) На всички етапи от проучването
на площадката за ЯЦ се осигурява ефективно
и качествено изпълнение на изследванията,
анализите и инженерните дейности.
(2) Размерите на районите и зоните на
инженерните проучвания трябва да са достатъчно големи, за да включат всички особености и сфери на влияние, които могат да
са от значение за определяне на източниците
на природни и техногенни опасности и за
характеристиките на изследваните събития.
(3) За описание на природните и техногенните опасности се избират или разработват
подходящи за проектирането параметри, които
отчитат неопределеностите на използваните
данни при проучванията и изследванията.
(4) За измерване на основните метеорологични параметри на подходящи височини и
места се разработва и се изпълнява програма
за метеорологичен мониторинг на площадката
за ЯЦ. Данните поне от една година назад се
обработват заедно с всички свързани данни
от други източници.
(5) Резултатите от полевите изследвания,
лабораторните изпитвания, геотехническите
анализи и проучвания и другите изследвания
се включват в достатъчно подробен доклад,
позволяващ независима оценка.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ЗАЩИТА В ДЪЛБОЧИНА И ПРОЕКТНИ
ОСНОВИ
Раздел I
Реализиране на защитата в дълбочина в
проекта
Чл. 38. В проекта на ЯЦ концепцията на
защитата в дълбочина се прилага чрез осигуряване на поредица от физически бариери
и няколко нива на защита, насочени към
осигуряване на защита от въздействието на
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йонизиращите лъчения и смекчаване на последствията, в случай че превантивните мерки
не са били успешни.
Чл. 39. (1) Броят на необходимите физически бариери се определя на основата на
оценка на количествата и изотопния състав
на радионуклидите, които биха могли да
бъдат освободени в околната среда, на ефективността на отделните бариери, уязвимостта
им на вътрешни и външни въздействия, както
и на потенциалните последствия при отказ
на бариера.
(2) Проектът на ЯЦ предвижда независими
физически бариери за всеки значителен източник на йонизиращи лъчения. Оценката по
ал. 1 обхваща всички рискове, предизвикани
от цялото ядрено гориво на площадката на
ЯЦ, както и рисковете, предизвикани от други
източници на йонизиращи лъчения.
Чл. 40. (1) Нивата на защита имат за цел
предотвратяване до практически достижимата
степен на:
1. условията, водещи до нарушаване на
целостта на физическите бариери;
2. отказа на физическа бариера, когато са
налице условията по т. 1;
3. отказа на физическа бариера като последствие от отказ на друга физическа бариера;
4. възможността за неблагоприятни последици в резултат на грешки при експлоатацията
и обслужването на конструкциите, системите
и компонентите (КСК).
(2) Целта на първото ниво на защита е
да предотврати отклоненията от нормалната
експлоатация и отказите на КСК, важни за
безопасността, което изисква ЯЦ да е консервативно разположена, проектирана, изградена,
поддържана и експлоатирана в съответствие
със система за управление и доказана инженерна практика. Тази цел се постига чрез:
1. избор на подходящи проектни стандарти
и материали;
2. контрол на качеството при производството на компоненти, ст роителството и
въвеждането в експлоатация;
3. намаляване на риска от вътрешни опасности;
4. използване на процеси и процедури за
проектиране на ЯЦ, производство на компоненти, строителство на ЯЦ, техническо
обслужване, надзор и изпитване на КСК,
важни за безопасността;
5. начина на експлоатация и отчитане на
експлоатационния опит;
6. детайлни анализи на експлоатацията,
техническото обслу ж ване и системата за
управление.
(3) Целта на второто ниво на защита е
да открива и управлява отк лоненията от
нормалната експлоатация, за да предотврати
развитието на очакваните експлоатационни
събития в аварийни условия. Второто ниво
на защита изисква:
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1. проектът да осигури управляващи и
ограничаващи работата на реакторната инсталация системи и проектни характеристики;
2. потвърждаване на ефективността на
предвидените в проекта системи и характеристики чрез анализи на безопасността;
3. разработване на експлоатационни процедури за предотвратяване на отклоненията
от нормалната експлоатация и очакваните
експлоатационни събития, за намаляване на
техните последствия и за привеждане на ЯЦ
в безопасно състояние.
(4) Целта на третото ниво на защита е предотвратяване на повреда на ядрено гориво и на
изхвърляне на радиоактивни вещества извън
площадката и привеждане на реакторната
инсталация в безопасно състояние в случай
на развитие на очаквани експлоатационни
събития и аварийни последователности чрез
използване на вътрешноприсъщи характеристики на безопасност и предвидени за целта
системи за безопасност и инстру к ции за
действие при аварии.
(5) Целта на четвъртото ниво на защита
е да контролира и управлява авариите, възникнали в предишните нива на защита или
предизвикани от екстремни външни събития
до достигане на стабилно безопасно състояние,
и да отложи във времето последствията от
тежки аварии. Най-важната задача на това
ниво е да осигури функцията на задържане
на радиоактивните вещества в границите на
херметичната конструкция, като по този начин
намали радиоактивните изхвърляния в околната среда до толкова ниско ниво, колкото е
разумно постижимо.
(6) Целта на петото, последно ниво на
защита е да намали радиологичните последствия за населението, предизвикани от
радиоактивните изхвърляния в резултат на
възможни аварийни условия. Това изисква
осигуряването на адекватно оборудван център
за управление на авариите, авариен план и
аварийни инструкции, и аварийно реагиране
извън площадката на ЯЦ.
Чл. 41. (1) При реализацията на защитата в дълбочина се осигурява независимост
и ефективност на всяко едно от нивата на
защита по всяко време, така че загубата или
неефективността на едно ниво на защита да
не влияе върху възможността за реализация
на защитата от другите нива.
(2) Независимостта на КСК, изпълняващи
функции на безопасност на различните нива
на защита, се осигурява с едновременното
изпълнение на следните условия:
1. възможността за изпълнение на необходимите функции на безопасност да не се
влияе от работата или неработоспособността
на КСК, които участват във функциите на
безопасност на други нива на защита;
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2. възможността за изпълнение на необходимите функции на безопасност да не се влияе
от последствията на постулирани изходни
събития, включително вътрешни и външни
опасности, при които се изисква функционирането на съответните КСК.
(3) С проекта трябва да се осигури достатъчна ефективност на първите две нива на
защита за предотвратяване развитието в аварии
на всички откази и отклонения от нормалната
експлоатация, които е вероятно да се появят
през целия срок на експлоатация на ЯЦ.
(4) Системите и средствата за предотвратяване на аварии със стопяване на ядрено
гориво трябва да са независими от системите
и средствата, специално предназначени да
изпълняват функции на безопасност при постулирана тежка авария в такава степен, че да
не препятстват изпълнението на тези функции.
Раздел II
Проектни основи
Чл. 42. Проектните основи определят необходимите качества на ЯЦ и нейните КСК
за изпълнение на функциите на безопасност
с цел:
1. осигуряване на безопасна експлоатация
в рамките на обосновани предели и условия
за експлоатация през целия експлоатационен
срок;
2. ограничаване на потенциалното радиологично въздействие в границите на площадката
на ЯЦ, така че при всички експлоатационни
състояния и аварии без стопяване на ядрено
гориво да не се достигат критериите за намеса
за прилагане на защитни мерки за населението,
определени с наредбата по чл. 123 от Закона
за безопасно използване на ядрената енергия;
3. предотвратяване развитието на аварии
и стопяване на ядрено гориво в активната
зона на реактора и басейна за съхранение на
отработено гориво;
4. практическо изключване на големи или
ранни изхвърляния на радиоактивни вещества
в околната среда;
5. ограничаване на последствията от възможни изхвърляния при аварии, които не
са могли да бъдат практически изключени,
локализиране на радиоактивните вещества за
продължителен период и максимално забавяне
във времето на евентуално изтичане.
Чл. 43. При всички експлоатационни състояния на ядрените съоръжения на площадката
на ЯЦ годишната индивидуална ефективна
доза от вътрешно и външно облъчване на
населението, предизвикана от въздействието
на всички ядрени съоръжения на площадката,
трябва да се поддържа на възможно най-ниското ниво и да не надвишава 0,15 mSv.
Чл. 44. (1) Проектът на ЯЦ трябва да
притежава необходимите характеристики за
намаляване в практически възможната сте-
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пен на вероятността за стопяване на ядрено
гориво с отчитане на всички откази, външни
и вътрешни опасности и реалистични комбинации от събития.
(2) Оценката на безопасността по ал. 1
трябва да потвърждава, че средната стойност
на честотата на стопяване на ядреното гориво
е по-ниска от 10 -5 годишно за енергиен блок, с
отчитане на всички експлоатационни състояния
и всички видове изходни събития и опасности.
Чл. 45. Проектните основи трябва да съдържат проектни предели, експлоатационни
състояния и аварийни условия, класификация
по безопасност на КСК, както и важни методи
и допускания при проектирането и оценката
на безопасността. Проектните основи се определят и документират по систематичен начин
и трябва да отразяват актуалното състояние
на енергийния блок.
Чл. 46. Принципът за постоянно усъвършенстване по чл. 176, ал. 2 се прилага по
отношение на проектните основи. Всички
прегледи се извършват с използването на
детерминистичен и вероятностен подход за
идентифициране на необходимост та и на
възможностите за подобрение.
Чл. 47. Проектните предели включват като
минимум:
1. радиологични и други технически критерии за приемливост при всички експлоатационни състояния и аварийни условия;
2. критерии за защита на плътността на
топлоотделящите елементи, включително запас до криза на топлообмена, температура на
обвивките, температура на ядреното гориво,
херметичност на топлоотделящите елементи,
както и максимално допустимата степен на
повреждане на ядреното гориво при всички
експлоатационни състояния и аварии без
стопяване на ядрено гориво;
3. критерии за защита на границите на
контура на топлоносителя на реактора, включително за максимално налягане, максимална
температура, термични и механични преходни
режими и натоварвания;
4. критерии за защита на херметичната
конст ру к ци я на реакторната инста лаци я,
вк лючително за температ у ра, налягане в
херметичния обем и допустима степен на
неплътност на херметичната конструкция,
както и необходимите запаси за осигуряване
на нейната цялост и плътност при екстремни
външни събития, тежки аварии и в комбинация от изходни събития.
Чл. 48. (1) При всички експлоатационни
състояния и аварии без стопяване на ядрено
гориво енергийният блок на ЯЦ трябва да
е в състояние да изпълни следните основни
функции на безопасност:
1. управление на реактивността;
2. отвеждане на топлината от активната
зона и от отработеното ядрено гориво;
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3. задържане на разпространението на радиоактивни вещества в околната среда.
(2) Проектът на ЯЦ включва решения,
насочени към ограничаване на възможни
радиоактивни изхвърляния в околната среда
при авария със стопяване на ядрено гориво
и след нея за период, достатъчен за поддържане на основните функции на безопасност,
както следва:
1. осигуряване във възможната степен на
подкритичността на активната зона за продължителен период, както и непрекъснато
поддържане на подкритичност в басейните
за съхранение на отработено гориво;
2. осигуряване на отвеждането на остатъчното енергоотделяне от повреденото гориво
с помощта на независими и диверсифицирани системи и средства, работоспособни в
условията на такава авария (включително
предизвикана от екстремно външно събитие);
3. осигуряване по всяко време на функцията „задържане на радиоактивните вещества“.
Чл. 49. (1) За определяне на всички събития, които биха могли да окажат влияние на
безопасността на реакторната инсталация и на
басейна за съхранение на отработено гориво,
се съставя първоначален списък на всички
състояния на ЯЦ – стационарни състояния и
преходни процеси, очаквани експлоатационни
събития и изходни събития, произтичащи от
единични и множествени откази на КСК, човешки грешки, вътрешни и външни събития
и опасности.
(2) При избора на събития с множествени
откази се отчита:
1. постулиран отказ по обща причина или
неефективност на всички канали на система
за безопасност, изпълняваща изисквана функция на безопасност в условията на очаквано
експлоатационно събитие или постулирано
изходно събитие;
2. постулиран отказ по обща причина на
система за безопасност или система, важна за
безопасността, изпълняваща основна функция
на безопасност при нормална експлоатация.
(3) Авариите със стопяване на ядрено гориво в активната зона на реактор и в басейн
за съхранение на отработено гориво, които не
са практически изключени (тежки аварии), се
отчитат в проектните основи на ЯЦ. За определяне на граничните условия за работа на
КСК, на стратегиите за управление на авариите и на възможните мерки за повишаване на
безопасността се идентифицират и анализират
представителни сценарии на тежки аварии.
(4) При определяне на проектните основи
се отчитат възможните вътрешни събития и
опасности, като вътрешни наводнения, пожари,
експлозии, механични въздействия, причинени
от разрушаване на тръбопроводи под високо
налягане, въздействия от летящи предмети в
резултат на разрушени компоненти, падане
на товари.
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(5) Изборът на външни събития и опасности се извършва съгласно изискванията на
раздел ІV от глава пета. При определяне на
външните събития и параметрите на тяхното
въздействие се отчитат взаимната връзка и
съвместното разглеждане на безопасността и
физическата защита съгласно чл. 4, ал. 1, т. 5.
(6) В проектните основи се разглеждат
възможни комбинации на индивидуални събития, включително на вътрешни и външни
опасности, които могат да доведат до очаквани експлоатационни събития и аварии без
стопяване на горивото.
(7) Пол у чени ят предварителен списък
на изходни събития и състояния на ЯЦ се
преглежда с използване на комбинация от
детерминистични и вероятностни методи, като
се отчита приложимият опит от експлоатацията и от оценките на безопасността на други
централи. При избора на сценарии на тежки
аварии допълнително се отчитат резултатите
от научноизследователски програми и аргументирана инженерна преценка.
Чл. 50. В окончателния списък на събитията
и авариите, отчетени в проекта, се включват
обхващащите сценарии с най-малък запас до
изпълнение на критериите за приемливост на
резултатите от анализа, за да се определят
граничните условия, в съответствие с които
ще се проектират и изработват КСК, важни
за безопасността, и техните функционални
характеристики. Примерен списък на обхващащи сценарии и събития, които се отчитат в
проекта на ЯЦ, е представен в приложението
към тази наредба.
Чл. 51. (1) За осигуряване на необходимата надеждност, ефективност и независимост
на КСК, важни за безопасността, в проекта
трябва да се прилагат следните принципи:
1. използване на доказани в практиката
или на експериментално изпитани и квалифицирани компоненти;
2. резервиране на КСК, предназначени за
противодействие срещу индивидуални изходни
събития и събития с множествени откази;
3. разнообразие на КСК, изпълняващи една
и съща функция на безопасност, с цел защита
срещу откази по обща причина;
4. безопасен отказ на компонентите с цел
изпълнение на функцията на безопасност на
конструкциите и системите;
5. физическо, структурно или пространствено разделяне на каналите на системите
за безопасност;
6. функционално изолиране на взаимо
свързани вериги и системи.
(2) В проекта на КСК, важни за безопасността, се предпочитат проектни решения, които
използват свойства на вътрешна самозащита
(саморегулиране с обратни връзки, топлинна
инертност и други естествени процеси).
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(3) За отчитане на човешките фактори
проектът предвижда:
1. автоматични или пасивни средства за
задействане и управление на системите за
безопасност в такава степен, че да не се изисква изпълнение на операторски действия в
продължение на 30 минути след настъпване
на изходно събитие;
2. технически средства, с помощта на които
се предотвратяват човешки грешки и се ограничават последствията от тях, включително
при техническо обслужване на КСК, важни
за безопасността.
(4) Отказ на система за нормална експлоатация не трябва да препятства изпълнението
на функция на безопасност.
(5) За площадки с повече от един енергиен
блок се осигурява независимост на изпълнението на основните функции на безопасност
на всеки един от блоковете.
Чл. 52. (1) Всички КСК, важни за без
опасността, се определят и класифицират по
класове на безопасност на основата на тяхната
функция и отношение към безопасността.
(2) Класификацията на КСК се извършва
с прилагането на структуриран подход, основан на комбинация от детерминистични и
вероятностни методи и допълван с инженерна
оценка, където е подходящо.
Чл. 53. (1) Процесът на класификация на
КСК по безопасност включва като минимум
следните стъпки:
1. систематично идентифициране на функциите, необходими за изпълнение на основните
функции на безопасност за всяко едно експлоатационно и аварийно състояние поотделно;
2. категоризиране на определените функции
на основата на значимостта им за безопасността с използване на резултатите от оценката
на безопасността;
3. определяне и класифициране на КСК,
които изпълняват функции, категоризирани
като значими за безопасността; к ласификацията на КСК в класове по безопасност
се извършва на основата на категорията на
изпълняваната от тях функция;
4. определяне и класифициране на други
предвидени в проекта КСК за нормална експлоатация, важни за безопасността.
(2) К атегоризаци я та на фу нк ции те на
КСК по ал. 1, т. 2 се извършва с прилагане
на принципа за достигане на най-малки последствия при най-честите събития, като се
отчитат следните три фактора:
1. последствията при неуспех на изпълнение
на функцията;
2. честотата на изходното събитие, комбинацията от събития или отказът по обща
причина, при които се изисква изпълнение
на съответната функция;
3. приносът на изпълняваната функция за
достигане на контролирано състояние или
на безопасно състояние на реакторната инсталация.
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(3) Конструкциите, системите и компонентите за нормална експлоатация, важни за
безопасността, които трябва да се разгледат
в процеса на класификация, се определят с
отчитане на тяхната роля за:
1. защита на персонала и населението от
ефектите на йонизиращите лъчения;
2. предотвратяване на откази, които не са
отчетени в проектните основи (включително
разрушаване на корпуса на реактора);
3. намаляване на честотата на откази на
КСК, които могат да доведат до аварии;
4. ограничаване на последствията от външни и вътрешни опасности, отчетени в проекта;
5. предотвратяване развитието на изходни
събития, когато не са се случили други независими откази.
(4) Конструкциите, системите и компонентите по ал. 3 се класифицират директно
в класове по безопасност в зависимост от
последствията при техния отказ.
Чл. 54. (1) Конструкциите, системите и
компонентите с клас по безопасност се проектират, изработват, монтират, изпитват,
експлоатират и поддържат по начин, който
осигурява необходимите за съответния клас
качество и надеждност.
(2) За всеки клас на безопасност се определят:
1. подходящите стандарти и правила за
проектиране, изработване, монтиране и инспектиране;
2. степента на резервиране, необходимостта
от аварийно електрозахранване, квалификацията за работа при определени неблагоприятни
условия на околната среда;
3. състоянието на работоспособност или
неработоспособност на КСК, което се отчита
в детерминистичния анализ на безопасността;
4. приложимите изисквания за качество.
(3) Проектът на ЯЦ трябва да предотвратява взаимното влияние на КСК, важни за
безопасността, и да осигури, че отказът на
КСК от един клас на безопасност няма да
предизвика отказ на КСК от по-висок клас
на безопасност. Спомагателните системи,
обслужващи КСК, важни за безопасността, се
класифицират в същия клас на безопасност.
(4) При свързване на КСК от различен
клас на безопасност или на КСК от клас на
безопасност и КСК, които нямат отношение
към безопасността, в проекта се предвижда
съответно изолиращо устройство, което се
класифицира в по-високия клас на безопасност.
(5) Конструкциите, системите и компонентите, изпълняващи различни функции, се
класифицират в класа на безопасност, съответстващ на най-важната функция.
Чл. 55. (1) При проектиране и избор на
конструктивни материали на КСК, важни за
безопасността, се отчита влиянието върху
техните характеристики и работоспособност
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на експлоатационните състояния през целия
експлоатационен срок, както и въздействията при аварийни условия, когато се изисква
изпълнение на техните функции.
(2) За да се потвърди, че КСК, важни
за безопасността, ще бъдат в състояние да
изпълняват функциите си през целия срок
на експлоатация с отчитане на възможните
въздействия и условията на околната среда
(сеизмични въздействия, въздействия, причинени от температура, налягане, влажност,
вибрации, реактивни струи, електромагнитни
смущения, стареене, облъчване и възможни
комбинации от тях) при всички експлоатационни състояния и аварийни условия, се
разработват и прилагат процедури за квалификация на оборудването.
(3) Условията на работа на компонентите
на конструкциите и системите, важни за
безопасността, се симулират чрез натурни
изпитвания и пълномащабни експерименти,
а когато това практически не е възможно, се
прилагат алтернативни методи, които имат
доказано еквивалентен ефект.
(4) Основата, методиките, процедурите и
резултатите от класификацията и квалификацията на КСК, важни за безопасността, се
документират систематично по начин, който
позволява проследяване и проверка.
Чл. 56. (1) Проектните средства за управление на тежки аварии трябва да осигуряват запазване на локализиращата функция на безопасност
и да включват всички необходими мерки за
надеждно поддържане на целостта и плътността
на херметичната конструкция в качеството є
на последна бариера срещу разпространението
на радиоактивни вещества в околната среда.
За целта се осигуряват технически средства за
изпълнение на следните функции:
1. изолиране на херметичния обем при
аварии, както и осигуряване плътността на
херметичните проходки;
2. управление на температурата и налягането в херметичния обем, включително филтриране на въздуха при предвидена вентилация;
3. мониторинг и управление на концентрацията на взривоопасни газове в херметичния
обем;
4. намаляване на количеството на продук
тите на делене в херметичния обем;
5. диагностика на състоянието на горивото
в реактора и в басейна за съхранение и представяне на информация за вземане на решения
по управление на аварията чрез квалифицирани за тежки аварии измервателни средства.
(2) Стопяване на ядреното гориво в случаите, при които изолирането на херметичната конструкция не може да се осигури в
необходимото време (при спряно състояние
на реактора и разхерметизирана херметична
конструкция) или които водят до нейното
байпасиране, трябва да се предотврати.
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Чл. 57. (1) В проекта на КСК и другите технически средства, предназначени да изпълняват
функции на безопасност при тежки аварии,
се прилагат следните принципни изисквания:
1. независимост в практически възможната степен от КСК, изпълняващи функции
на безопасност на другите нива на защита в
дълбочина;
2. класификация в клас по безопасност,
сеизмична квалификация и квалификация
за условията на околната среда в периода на
аварията, през който се изисква да функционират;
3. надеждност, съответстваща на изпълняваната функция, което може да наложи
резервиране на активните компоненти на
системите и другите технически и измервателни средства.
(2) Независимостта на КСК, изпълняващи
функции на безопасност при тежка авария, се
осигурява и по отношение на необходимото
електрозахранване (по постоянен и променлив ток) за обоснован период с отчитане на
възможни природни явления и опасности.
(3) Ефективността, капацитетът и квалификацията на КСК и другите технически
средства (включително на мобилно оборудване, където е предвидено такова) се доказват
и потвърждават.
(4) Когато стратегията за управление на
аварията включва използването на мобилни
средства, се предвиждат постоянни точки на
присъединяване с отчитане на физическите и
радиологичните аспекти. За мобилното оборудване, линиите и точките на присъединяване
се предвиждат подходящи процедури за квалификация, техническо обслужване, изпитване,
инспектиране и за обучение на персонала.
(5) Проектите на всички ядрени съоръжения
на една площадка се преглеждат с използване
на систематичен подход за идентифициране
на потенциална зависимост по отношение на
захранване с технологични среди и енергия,
общи обслужващи възли. Трябва да се потвърди, че общите ресурси (персонал, технически
средства, материали), предназначени за управление на тежка авария, ще са достатъчни и
ефективни за всяко ядрено съоръжение.
(6) Автономността на ядрените съоръжения
на площадката по отношение на доставки,
необходими за изпълнение на функциите на
безопасност, се анализира и осигурява за
обоснован период, но не по-малко от 72 часа.
Г л а в а

п е т а

ОЦЕНКИ НА БЕЗОПАСНОСТТА
Раздел I
Общи изисквания
Чл. 58. (1) Оценката на безопасността е
систематичен процес, който се провежда през
жизнения цикъл на ЯЦ, за да определи изпъл-
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нението на всички приложими изисквания за
безопасност в проекта, включително степента
на изпълнение на целите на безопасност по
чл. 4. Проектирането и оценката на безопасността се разглеждат като елементи на един
комплексен итеративен процес.
(2) Оценка на безопасността се изпълнява
при избор на площадка, проектиране, строителство, въвеждане в експлоатация, експлоатация, изменения на проекта и експлоатацията,
периодичен преглед на безопасността и продължаване на експлоатацията след проектния
срок на ЯЦ.
(3) Оценката на безопасността се извършва на основата на резултатите от проведен
анализ на безопасността и допълнителни
научни изследвания, анализ на натрупания
опит от експлоатация, както и на данните за
приложени апробирани технологии, проектни
решения и инженерни практики.
Чл. 59. (1) Анализът на безопасността се
използва като метод за оценка на поведението
на ЯЦ в широк спектър от експлоатационни
състояния и аварийни условия, за потвърждаване адекватността на проектните основи и
проектните решения и за демонстриране на
възможността за поддържане на ЯЦ в без
опасно състояние.
(2) Анализът на безопасността се извършва
с използване на детерминистични и вероятностни методи, като нивото на безопасност,
постигнато с проекта, се обосновава с детерминистичен анализ на безопасността. Вероятностният анализ се използва при избора
и категоризацията на изходните събития и
аварийните последователности за допълване
на информацията за процесите и поведението
на ЯЦ и за оценка на приноса на различните
аспекти на безопасността в общото ниво на
безопасност.
(3) Резултатите от проведения анализ на
безопасността се използват в подкрепа на
процеса на вземане на интегрирани решения
за управление на безопасността на ЯЦ.
Чл. 60. (1) Компют ърните програми и
математическите модели на ЯЦ, използвани
при анализа на безопасността, се верифицират и валидират за съответното приложение
и се оценява погрешността на пресмятаните
парамет ри. Данните за верификаци ята и
валидацията се документират като част от
оценката на безопасността.
(2) Компютърните програми и математическите модели се използват само в областите
на приложение, за които са валидирани.
(3) Входните данни и математическите
модели, с които се извършва анализът на
безопасността, трябва да са специфични за
енергийния блок и да отразяват реалната
конфигурация на КСК. Те се поддържат в
актуално състояние в процеса на проектиране
и по време на експлоатационния срок на ЯЦ.
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При актуализацията на данните, моделите и
пресмятанията трябва да се отчитат получените нови данни, измененията в проекта и в
експлоатационните процедури и усъвършенстваните методи и средства за анализ.
(4) Детерминистичният и вероятностният
анализ на безопасността се извършват от
експерти, които са преминали подходящо
обучение за работа със съответните програмни
продукти и които притежават необходимите
аналитични умения, знания и опит.
Чл. 61. (1) Оценката на безопасност та
определя възможността за разполагане на
ЯЦ на избраната площадка на основата на
следните критерии:
1. определен е обхватът на изследванията
и проучванията на процесите, явленията и
факторите от естествен и техногенен произход;
2. адекватно са определени и отчетени
явленията и характеристиките, свързани с
площадката и района около нея;
3. анализирани са характеристиките на
населението в района и възможностите на
аварийните планове за експлоатационния
срок на ЯЦ;
4. определени са опасностите, свързани с
площадката.
(2) При определяне на опасностите, свързани с външни събития, се отчитат ефектите
от комбинацията на тези опасности с хидрологичните, хидрогеологичните и метеорологичните условия на площадката.
(3) За осиг у ряване на приемлив риск,
свързан с определените опасности, се предвиждат проектни мерки за защита на КСК,
инженерни мерки за защита на площадката
или административни процедури.
(4) Оценката трябва да потвърди, че при
анализа на възможното радиологично въздействие върху населението в района около
ЯЦ при всички експлоатационни състояния
и аварийни условия са отчетени всички приложими фактори.
Чл. 62. (1) При оценката на безопасността
се определят и оценяват всички функции на
безопасност на ЯЦ, включително на строителните конструкции, системите и компонентите,
инженерните и природните бариери, вътрешноприсъщите характеристики на безопасност,
както и на човешките действия, необходими
за осигуряване на безопасността. Оценката
на изпълнението на функциите на безопасност обхваща всички режими на нормална
експлоатация (включително пускане и спиране), очакваните експлоатационни събития
и аварийните условия.
(2) Оценката на функциите на безопасност
определя дали надеждността на изпълнението им съответства на тяхната важност за
безопасността, което изисква да се оценят
надеждността и квалификацията на КСК,
на които е възложено изпълнението на тези
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функции, тяхната уязвимост на единични
откази и на откази по обща причина, както
и прилагането на принципите на резервираност, разнообразие, независимост, изолиране
и физическо разделяне.
Чл. 63. (1) Оценката на прилагането на
концепцията за защита в дълбочина трябва да
потвърди, че са отчетени възможните изходни
събития на съответните нива на защитата в
дълбочина и е осигурено изпълнението на
основните функции на безопасност, определени с чл. 48, ал. 1.
(2) С оценката на прилагането на концепцията за защита в дълбочина се определя
дали са предвидени достатъчно мерки, за да
се осигури:
1. откриване и предотвратяване на отклоненията от нормалната експлоатация;
2. преустановяване на развитието на очакваните експлоатационни събития, които имат
отношение към безопасността;
3. контролиране и управление на авариите
в пределите, установени с проектните основи;
4. практическо изключване на големи или
ранни изхвърляния на радиоактивни вещества
в околната среда;
5. ограничаване на радиологичното въздействие по време и място при аварии със
стопяване на ядрено гориво, които не са
практически изключени.
(3) Независимостта на нивата на защита се оценява с подходяща комбинация от
детерминистичен и вероятностен анализ на
безопасността и инженерна преценка. За всяко
изходно събитие (като се започне с ниво 2)
се идентифицират КСК, необходими за изпълнение на целите по ал. 2, и в анализа на
безопасността се показва, че КСК, предвидени
да функционират в едно ниво на защита, са
достатъчно независими от КСК, предвидени
за другите нива на защитата в дълбочина.
(4) При оценката на безопасността се разглеждат необходимите физически бариери, задържащи разпространението на радиоактивни
вещества, и технически мерки за защита на
бариерите и запазване на тяхната ефективност.
Този процес включва оценка на:
1. функциите на безопасност, които трябва
да осигуряват защита на бариерите;
2. потенциалните заплахи, препятстващи
изпълнението им;
3. механизмите на възникване на тези
заплахи;
4. мерките за предотвратяване възникването
на такива механизми;
5. мерките за смекчаване на последствията
от неизпълнение на функция на безопасност;
6. оценка на достатъчността на бариерите.
(5) Оценката на безопасността трябва да
разглежда мерките, предвидени в проекта за
откриване на откази или байпас на всяко ниво
на защита в дълбочина. Специално внимание
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се обръща на вътрешните и външните събития
и опасности, които биха могли да повлияят
неблагоприятно на повече от една бариера
или да предизвикат едновременни откази на
системи за безопасност.
Чл. 64. Оценката на безопасността има за
цел да определи достатъчността на запасите
на безопасност, предвидени в проекта при
нормална експлоатация, очаквани експлоатационни събития и аварийни условия.
Чл. 65. (1) Оценката на мерките за радиационна защита се извършва за всички
експлоатационни състояния и аварийни условия. Мерките за радиационна защита при
експлоатационните състояния трябва да са
насочени към постигане на следните цели:
1. ограничаване на дозите на облъчване
на персонала и населението под нормативно
установените граници;
2. поддържане на дозите на облъчване на
възможно най-ниското ниво.
(2) Достатъчността на проектните мерки
за защита при аварийни условия се оценява
от гледна точка на целите на безопасност по
чл. 4, свързани с ограничаване на продължителността и мястото на прилагане на мерките
за защита на населението.
(3) Оценката трябва да потвърди, че са
предвидени достатъчни технически и организационни мерки за осигуряване на защита в
дълбочина на всички източници на йонизиращи лъчения в ЯЦ, за мониторинг на радиационните параметри в КСК, помещенията,
площадката и наблюдаваната зона и за контрол
на облъчването на персонала.
(4) Оценката трябва да определи коректността на входните данни и валидността на
методологията, използвани при пресмятане
на дозите на облъчване на персонала и населението.
(5) На оценка подлежат проектните мерки
за осигуряване на достатъчно пространство
за провеждане на инспекции и техническо
обслужване, използването на автоматизирани
средства за ремонт и контрол на метала в
зоните с висока радиация, мерките за неразпространение на радиоактивно замърсяване
и изпълнението на санитарните правила за
защита на персонала.
Чл. 66. (1) При оценката на натоварванията
върху КСК, получени от външни и вътрешни
въздействия в резултат на експлоатационни
състояния и аварийни условия, се отчитат
следните аспекти:
1. съответстващите натоварвания и комбинации на натоварвания за конструкциите
и компонентите с клас по безопасност;
2. очакваната честота на поява на всяко
от натоварванията и комбинациите на натоварвания;
3. напреженията и деформациите в конструкциите и компонентите с клас на безопасност за определените натоварвания и
комбинации от натоварвания;
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4. индивидуалната и кумулативната деградация на конструкциите и компонентите с
отчитане на възможните механизми на деградация (пластична деформация, умора, стареене
и тяхното потенциално взаимодействие).
(2) Общият брой на очакваните преходни процеси през времето на експлоатация
и тяхната честота на поява се оценяват въз
основа на наличните документирани данни,
експлоатационни я опит, изиск вани ята на
експлоатиращата организация и характеристиките на площадката.
Чл. 67. Оценката на безопасността трябва
да потвърди, че в ЯЦ са предвидени КСК,
важни за безопасността, с доказан и консервативен проект, в който са отчетени следните
инженерни аспекти:
1. където е приложимо е отчетен експлоатационният опит, включително резултатите
от анализа на коренните причини за експлоатационните събития;
2. изградена е и е приложена подходяща
система за класификация и квалификация на
КСК, която отразява важността на изпълняваните функции на безопасност, тежестта на
последствията от техния отказ и работоспособност при очаквани експлоатационни събития
и аварийни условия;
3. използваните индустриални стандарти и
стандарти за проектиране, които са прилагани
при проектиране, производство и строителство, осигуряват:
а) способност на КСК да изпълняват възложените функции с отчитане на допуските
при производство на компонентите, точността
на измерване на параметрите и времезакъснението на управляващите сигнали;
б) способност на КСК да изпълняват възложените функции с ниска интензивност на
откази в съответствие с анализите на без
опасността;
в) способност на КСК да изпълняват възложените функции при експлоатационните
натоварвания или натоварванията, предизвикани от постулирани изходни събития;
4. използваните материали са подходящи
за целта по отношение на специфицираните
стандарти и предвид условията, които възникват в резултат на отчетените в проекта
експ лоата ц ион н и с ъ с т оя н и я и а вари й н и
условия;
5. където е възможно, е приложен принципът на безопасен отказ или са предвидени
средства за откриване на отказите;
6. ефектите от процесите на стареене и
износване, както и ограничаващите срока
на експлоатация фактори, като кумулативна
умора и окрехкостяване, са взети предвид;
7. необходимите инструкции и процедури,
определящи действията на персонала при
нормална експлоатация, при отклонения от
пределите и условията за експлоатация, при
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очаквани експлоатационни събития и при
аварии, са налице и осигуряват адекватно
ниво на безопасност.
Чл. 68. (1) Използваните проектни решения
в еволюционни проекти на ЯЦ трябва да са
апробирани в предходни приложения на съществуващи ЯЦ. Където това не е възможно,
безопасността се обосновава с използването
на резултати от спомагателни изследователски
програми или от получения експлоатационен
опит в други съответстващи приложения.
(2) Въз основа на резултатите и изводите от
експлоатационния опит, анализа на безопасността и проведените изследвания се извършва
преценка на необходимостта и ползата от
подобряване на проекта извън установената
практика. При въвеждане на иновационни или
неапробирани проектни решения съответствието с изискванията за безопасност се демонстрира посредством подходяща спомагателна
програма за предварително експериментално
изпитване и потвърждаване на съответните
характеристики.
Чл. 69. Оценката на безопасността отчита
систематично човешките фактори и взаимодействието човек-машина в проекта на ЯЦ.
За тази цел:
1. определени са действията, възложени
на оперативния персонал, за осигуряване на
безопасността и са изпълнени анализи на
задачите при вземане на оперативни решения;
2. информацията и средствата за управление
са достатъчни, за да позволят на оперативния
персонал:
а) да управлява и контролира нормалната
експлоатация;
б) лесно да оценява общото състояние на
ЯЦ при нормална експлоатация, очаквани
експлоатационни събития и аварийни условия;
в) да контролира състоянието на реактора
и състоянието на всички КСК;
г) да установява измененията в състоянието на ЯЦ, които са важни за безопасността;
д) да потвърждава изпълнението на предвидените автоматични действия;
3. работните зони и условията на работа
са проектирани с отчитане на ергономичните
принципи и позволяват надеждно и ефективно
изпълнение на задачите;
4. проектът на ЯЦ е толерантен към човешки
грешки до практически възможната степен;
5. всичк и оперативни действи я, които
трябва да се изпълнят за кратко време, са
автоматизирани;
6. осигурени са достатъчни и надеждни
средства за комуникация между блочния и
резервния пулт за управление, местните пултове за управление и центъра за управление
на аварии.
Чл. 70. (1) Оценката на безопасността определя възможните взаимодействия между
системите на ЯЦ, между ЯЦ и други про-
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мишлени обекти извън площадката и между
енергийните блокове на същата площадка.
Взаимодействието между системите се отчита
при всички експлоатационни състояния и
аварийни условия, включително при външни
опасности.
(2) Оценката отчита не само физическото
взаимодействие, но и ефектите от експлоатацията, техническото обслужване, отказите
или неизправността на една система върху
условията на работа на друга система, важна
за безопасността. Взаимодействието между
системи, принадлежащи към различни нива
на защитата в дълбочина, трябва да се избягва
с подходящи проектни решения.
(3) На оценка подлежи взаимодействието
енергийна система – ЯЦ във връзка с осигуряване на надеждност на електроснабдяването
на системите, важни за безопасността.
(4) При екстремни климатични условия
или при външна опасност, засегнала повече
от един енергиен блок на площадката, се
оценяват възможностите на общите поддържащи системи, на системите за отвеждане
на остатъчното топлоотделяне и на крайния
поглътител на топлина да изпълняват функцията на безопасност за обоснован период.
Чл. 71. (1) Експлоатиращата организация
провежда независима проверка на оценката
на безопасността преди нейното използване
или представяне за регулаторен преглед. Независимата проверка се извършва от експерти
с подходяща квалификация и опит, които не
са участвали в оценката на безопасността. В
обхвата на независимата проверка се включват:
1. цялостен преглед на пълнотата на оценката на безопасността и на начина, по който
е изпълнена и представена;
2. подробен преглед на отделни аспекти от
оценката на безопасността, които имат найголямо влияние върху безопасността;
3. преглед на използваните в анализа на
безопасността модели и данни от гледна точка
на тяхната актуалност, представителност и
приложимост.
(2) Проектните основи, оценката на без
опасността и техническите и организационните
мерки, осигуряващи прилагането на концепцията за защита в дълбочина, се документират
в предварителен, междинен и окончателен
отчет за анализ на безопасността, свързани
с разрешителния режим по ЗБИЯЕ.
(3) Отчетът за анализ на безопасността
потвърждава изпълнението на изискванията
за безопасност и се използва в подкрепа на
безопасната експлоатация, включително при
оценката на последствията за безопасността
от изменения в проекта и експлоатационните
практики.
(4) Експлоатиращата организация поддържа в актуално състояние отчета за анализ на
безопасността в съответствие с извършените

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 1

изменения на КСК, важни за безопасността,
проведените нови оценки и анализи и действащите изисквания за безопасност. Отчетът
трябва да се обновява своевременно и когато
е налице нова информация за оценката на
безопасността, включително отнасяща се до
характеристиките на площадката и района на
разполагане на ЯЦ.
Раздел II
Детерминистичен анализ на безопасността
Чл. 72. (1) За определяне на поведението
на реакторната инсталация и басейна за съхранение на отработено гориво при събития и
състояния, специфични за ЯЦ, се извършва
детерминистичен анализ на безопасността,
който включва неутронни, термохидравлични,
радиологични, термомеханични и якостни
пресмятания.
(2) Определените в проектните основи
събития и състояния на ЯЦ се групират и
анализират в отделни категории с различни
критерии за приемливост по чл. 47, за да се
демонстрира, че събитията с най-висока честота нямат радиологични последствия извън
площадката и че събитията с потенциални
последствия са много малко вероятни и изпълняват целите на безопасност по чл. 4, ал. 3
и 4. В зависимост от очакваната честота на
поява и възможните последствия се разграничават следните категории:
1. стационарни състояния и преходни процеси при нормална експлоатация;
2. очаквани експлоатационни събития;
3. аварии без стопяване на ядреното гориво;
4. аварии със стопяване на ядрено гориво.
(3) В категорията на стационарните състояния и преходните процеси при нормална
експлоатация се анализират специфични за
енергийния блок режими на: пускане; работа
на мощност; поддържане в горещо състояние;
спиране до горещо състояние; спиране до студено състояние; презареждане; разгряване и
разхлаждане с максимално допустима скорост;
стъпаловидно изменение на натоварването;
изменение на натоварването в различни диапазони на мощност; понижаване на мощността от
ниво на пълна мощност до ниво на собствени
нужди; гранични състояния, определени от
пределите и условията за експлоатация.
(4) В категорията на очакваните експлоатационни събития се анализират специфични за
енергийния блок преходни процеси, типично
свързани със загуба на работно и/или резервно
електрозахранване, изключване на турбогенератор/турбогенератори, откази в системите за
контрол и управление, спиране на една или
няколко главни циркулационни помпи.
(5) В категорията на авариите без стопяване
на ядреното гориво се анализират специфични
за енергийния блок постулирани индивидуални
изходни събития и събития с множествени
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откази, включително тези, произтичащи от
вътрешни и външни опасности, от откази
по обща причина и събития, които потенциално засягат всички ядрени съоръжения на
площадката.
(6) С анализа на безопасността се демонстрира, че авариите със стопяване на ядрено
гориво, които водят до големи или ранни
изхвърляния на радиоактивни вещества в
околната среда, са практически изключени.
(7) Състоянията, които трябва да са практически изключени, се определят с отчитане на:
1. изходни събития, които водят директно
към тежка авария с големи или ранни изхвърляния (разрушаване на основни компоненти,
като корпуса на реактора);
2. зависими откази, вътрешни и външни
събития и опасности с възможност да причинят големи или ранни изхвърляния;
3. сценарии на аварии със стопяване на
гориво, които застрашават целостта на херметичната конструкция;
4. стопяване на гориво в басейн за съхранение на отработено гориво (дори и когато
се намира в херметичния обем) предвид невъзможността за практическо изпълнение на
мерки за управление на аварията.
(8) За авариите със стопяване на ядрено
гориво, които не могат да са практически
изключени, се демонстрира, че е ограничено
радиационното въздействие извън площадката
и не се налага прилагане на дългосрочни мерки
за защита на населението, в съответствие с
целта на безопасност по чл. 4, ал. 4.
(9) Всяко изключване на изходно събитие
или аварийна последователност от анализа на
безопасността се обосновава и документира
въз основа на съответствие с технически аргументирани критерии.
Чл. 73. (1) Детерминистичният анализ на
безопасността трябва да потвърждава проектните основи на ЯЦ за конкретната площадка
и района на разполагане.
(2) С детерминистичния анализ се демонстрира възможността за контрол на очаквани
експлоатационни събития със системите за
контрол и управление и на индивидуални
изходни събития с автоматичните действия
на системите за безопасност. При анализа на
такива събития се осигурява запас на безопасност чрез прилагане на консервативен подход
и на следните общи правила:
1. определяне на началните и граничните
условия с обоснован консерватизъм;
2. прилагане на най-неблагоприятния независим от изходното събитие единичен отказ на
активен или пасивен компонент, изпълняващ
функция на безопасност (или единична грешка
на персонала), с най-неблагоприятно влияние
върху развитието на събитието;
3. отчитане на допълнителен отказ (засядане) на най-ефективния орган за регулиране,
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определен консервативно по отношение на
ефективността на аварийната защита в горещо
състояние на реакторната инсталация;
4. отчитане на работоспособността само на
КСК с клас на безопасност, квалифицирани за
работа в условията на конкретното събитие;
5. отчитане на такава ефективност на КСК
с клас на безопасност, която води до най-неблагоприятни последствия;
6. отчитане на работоспособност та на
системите за нормална експлоатация само
ако ефектът от тяхната работа влошава последствията от събитието;
7. отчитане на всеки отказ, появил се
вследствие на изходното събитие, като част
от постулираното събитие;
8. отчитане на операторски действия не порано от 30 минути след началото на събитието;
9. отчитане на неопределеностите чрез
подходящи консервативни допускания, коефициенти на сигурност, анализ на чувствителността на параметрите или оценка на
неопределеностите.
(3) Анализите на събития с множествени
откази се извършват с цел да се потвърдят
възможностите на проекта за справяне с
откази по обща причина, да се определи
необходимостта от допълнителни мерки за
предотвратяване стопяването на ядрено гориво и да се демонстрира достатъчен запас
до настъпване на прагови ефекти. При анализите на тези събития се прилагат следните
общи правила:
1. използване на обосновани за целите
на анализа умерено консервативни или реа листични допускани я, предположени я и
аргументи;
2. използване на изводите и резултатите
от вероятностния анализ на безопасността;
3. отчитане на откази и събития, които
могат да възникнат при всички експлоатационни състояния;
4. отчитане на географското и пространственото разположение на ЯЦ, капацитета
и диверсификацията на КСК, изпълняващи
функции на безопасност, и възможността за
осъществяване на предвидените действия за
управление на аварията;
5. отчитане по подходящ начин на неопределеностите и тяхното влияние върху
крайните резултати.
(4) Анализите на аварии със стопяване на
гориво и на радиологичните последствия от
тях се извършват с използване на реалистичен
подход и аргументирани допускания, като се
прилагат следните изисквания:
1. отчитане на сценарии, които могат
да възникнат при всички експлоатационни
състояния;
2. отчитане на успешни действия на персонала и аварийните екипи за управление
на аварията;
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3. използване на изводите и резултатите
от вероятностния анализ на безопасността,
нива 1 и 2 и на приложимите експериментални данни;
4. отчитане на характеристиките на явленията, които възникват при тежки аварии и
на свързаните с тях неопределености;
5. определяне на възможностите за взаимодействие с други ядрени съоръжения на
площадката.
Чл. 74. Развитието на аварийните последователности се прогнозира и анализира до
достигане на дефинирани крайни състояния
на ЯЦ за всяка категория събития, включително за събития при ниска мощност и спряно
състояние на реакторната инсталация.
Чл. 75. (1) За всички експлоатационни
състояния и аварийни условия се извършва
анализ на радиологичните последствия, за да
се оцени ефективността на защитните бариери,
да се определи необходимостта от прилагане
на мерки за защита на населението при аварии и да се оцени разполагаемото време за
тяхното изпълнение.
(2) Оценката на радиологичните последствия за експлоатационните състояния се
извършва с прилагане на вероятностно разпределение на параметрите на атмосферната
дисперсия, характерни за района на разполагане на ЯЦ.
(3) Оценката на радиологичните последствия от аварийни условия отчита най-неблагоприятните метеорологични услови я,
характерни за района на разполагане. Последствията се определят за различни периоди от
развитието на авариите (обвързани с нивата
за намеса по предотвратима доза), като се
отчитат всички механизми на миграция на
радиоактивните вещества в околната среда и
всички пътища на облъчване.
Чл. 76. Детерминистичният анализ на вътрешните и външните събития и опасности
трябва да определи ефективността на функциите на безопасност с отчитане на специфичните
за събитието характерни особености. Степента
на детайлност на анализа трябва да е съоб
разена с приноса на събитието към общия
риск на ЯЦ, с броя на физическите бариери,
които застрашава, както и с възможността
събитието да предизвика едновременни откази
на системи за безопасност.
Чл. 77. (1) За обосноваване на ефективността и достатъчността на мерките за защита от пожар се извършва детерминистичен
анализ на опасността от пожар от експерти
с квалификация и опит както в анализа на
технологичните системи, така и в областта
на пожарната безопасност.
(2) Анализът по ал. 1 се изпълнява за всички
стационарни състояния и преходни процеси
при нормална експлоатация с отчитане на
следните предположения:
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1. възникване на единичен пожар и разпространението му във всяка зона с леснозапалими материали;
2. допускане за зависими откази в засегнатите зони, като следствие от пожара;
3. допускане за комбинирано въздействие
от пожара и друго изходно събитие, което е
вероятно да възникне независимо от пожара.
(3) Резултатите от анализа на опасността
от пожар трябва да показват възможните
последствия от пожара и от работата на системите за пожароизвестяване и пожарогасене,
включително потенциални откази и погрешно
задействане.
Чл. 78. (1) Детерминистичният анализ на
безопасността се провежда по предварително разработени методики, които съдържат
допусканията при анализа и тяхната основа,
отделните стъпки на изпълнение и обосновани критерии за приемливост на резултатите.
(2) Методиките за анализ, резултатите
от анализа на безопасността и изводите за
изпълнение на критериите за приемливост
се документират по проверим и проследим
начин, като се обръща специално внимание на
случаите с използвана инженерна преценка.
Раздел ІІІ
Вероятностен анализ на безопасността
Чл. 79. (1) За прилагане на интегриран
подход в оценката на безопасността на ЯЦ
се извършва вероятностен анализ на безопасността (ВАБ), с който се определят систематично всички фактори, които имат съществен
принос към безопасността и радиационния
риск за населението и околната среда. ВАБ
се провежда на следните нива:
1. Вероятностен анализ на безопасността,
ниво 1 – идентифицират се изходните събития за аварии, определят се аварийните
последователности и се оценява честотата на
повреждане на ядреното гориво;
2. Вероятностен анализ на безопасността, ниво 2 – идентифицират се възможните
пътища на освобождаване на радиоактивни
вещества в околната среда и се оценява честотата за големи радиоактивни изхвърляния;
3. Вероятностен анализ на безопасността,
ниво 3 – оценява се рискът за здравето на
населението и другите социални рискове, като
замърсяване на почвата, водите и храните
с радиоактивни вещества – изпълнява се с
решение на председателя на Агенцията за
ядрено регулиране.
(2) Вероятностен анализ на безопасността
се изпълнява за постигане на следните цели:
1. извършване на систематичен анализ на
съответствието с основните цели и критерии за
безопасност, оценка на честотите за сериозна
повреда на горивото, за големи радиоактивни
изхвърляния в околната среда и определяне
на риска за населението;
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2. доказване, където е възможно, на достатъчен запас до настъпването на прагови
ефекти.
(3) В обхвата на ВАБ се включват:
1. значимите източници на радиоактивност (ядреното гориво в активната зона на
реактора и в басейна за съхранение) и всички
експлоатационни състояния на енергийния
блок (включително на пълна мощност, на
ниска мощност и в спряно състояние);
2. всички значими изходни събития, вътрешни опасности (като вътрешни пожари и
наводнения) и външни събития и опасности
(като сеизмични въздействия и екстремни
климатични условия), определени на основата
на подходящи критерии за подбор;
3. всичк и фу нк циона лни зависимости,
произтичащи от пространствено разпределение и други възможни причини за откази по
обща причина;
4. реалистично моделирано поведение на
енергийния блок с отчитане на действията на
оперативния персонал съгласно експлоатационните и аварийните инструкции и обосновано време за изпълнение на функциите на
системите;
5. анализ на човешките грешки с отчитане
на факторите, които могат да влияят върху
поведението на персонала във всички експлоатационни състояния и аварийни условия;
6. анализ на чувствителността на резултатите и оценка на неопределеностите.
(4) Вероятностният анализ на безопасността
се изпълнява с използването на специфични
за енергийния блок данни и в съответствие
със съвременна доказана методология. Данните, методологията и резултатите от анализа
трябва да са документирани по проследим
начин и поддържани в актуално състояние в
съответствие със системата за управление на
експлоатиращата организация.
Чл. 80. (1) Вероятностният анализ на без
опасността трябва да притежава необходимото
качество и ниво на детайлност за използване на
получените резултати в подкрепа на детерминистичния анализ при вземането на решения
в процеса на проектиране и експлоатация на
ЯЦ по отношение на:
1. демонстрирането на балансиран проект,
при който никое изходно събитие няма не
пропорционално голямо влияние върху общия
риск от ЯЦ;
2. определянето на необходимост та от
изменения в проекта и експлоатационните
практики и оценка на достатъчността на
предложените мерки за повишаване на безопасността;
3. оценката на пределите и условията за
експлоатация, аварийните инструкции и ръководствата за управление на тежки аварии;
4. оценката на значимостта на експлоатационните събития;
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5. разработването и валидирането на програмите за обучение на персонала, включително на сценариите за обучение на пълномащабен тренажор;
6. оценката на програмите за техническо
обслужване, надзор и изпитване на КСК със
значителен принос към риска.
(2) За използване на резултатите от ВАБ
трябва да са определени ограниченията на
извършения анализ. Всяко конкретно приложение се проверява от гледна точка на установените ограничаващи фактори и влиянието
на чувствителността и неопределеността на
резултатите.
(3) При използване на ВАБ за оценка на
изискванията за периодични изпитвания и
на допустимото време за престой на система
или компонент в анализа се отчитат всички
състояния на тази система или компонент,
както и функцията на безопасност, която
изпълняват.
(4) Когато резултатите от ВАБ показват
значимост за безопасността на определени
компоненти, тяхната надеждност и работоспособност се осигуряват и документират в
отчета от анализа на безопасността.
(5) В анализа на външни събития се отчита влиянието на външната опасност върху
надеждността на сградите и строителните
конст ру к ции, здравината на системите и
компонентите и възможностите за човешки
действия в такива условия.
Раздел IV
Анализ на външни събития и опасности
Чл. 81. За да се оцени ефективността и
достатъчността на защитата на ЯЦ срещу
външни събития, в проекта се разглеждат и
оценяват всички източници на опасност, които
могат да окажат влияние на безопасността,
със следния произход:
1. природни явления, процеси и фактори,
характерни за площадката и района около нея;
2. опасности, предизвикани от човешка
дейност.
Чл. 82. Оценката на външните събития
включва следните методологични стъпки:
1. определяне на всички източници на
опасност, характерни за площадката и района
на разполагане на ЯЦ;
2. предварителен подбор въз основа на
установени критерии;
3. оценка на параметрите на въздействие
на избраните външни събития;
4. анализ на външните събития с детерминистични и вероятностни методи.
Чл. 83. (1) Определянето на външните събития от естествен произход, характерни за
площадката и района около нея, се извършва
с отчитане на геоложки, сеизмотектонски,
ме т еоролог и ч н и и х и д ролож к и п роцеси,
явления и фактори, биологични явления,
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естествени горски пожари, както и взаимно
свързани процеси и явления (като земетресение и наводнения, пожари, цунами, слягания,
срутвания и т.н.). Пълнотата на списъка от
определените външни събития трябва да е
обоснована и аргументирана.
(2) Предварителният подбор на събитията се
основава на критерии, установени с консервативни допускания. Изключването на събития
от последваща оценка и анализ се допуска
само в случаите, когато с висока степен на
достоверност е демонстрирано, че е физически
невъзможно или изключително малко вероятно събитието да повлияе на безопасността на
ЯЦ. Външни събития от естествен произход,
които в комбинация с други събития могат
да повлияят на безопасността на ЯЦ, не се
изключват от анализа.
(3) Оценката на въздействието на избраните
събития от естествен произход се извършва
с използване на детерминистичен подход и
вероятностни методи по отношение анализа
на наличните данни и извеждането на зависимост между тежестта на събитието (интензивност и продължителност) и честотата на
превишаване. При оценката на параметрите
на въздействие се прилагат следните правила:
1. оценката се основава на всички налични
данни за площадката и района на разполагане,
включително на исторически данни;
2. отчитат се външните събития, които
се променят с времето (климатични и други
промени);
3. използват се обоснова н и ме т од и и
допускания и се анализират естествените
и моделните неопределености, влияещи на
резултатите от оценките;
4. определят се доверителни интервали на
оценките на интензивността на въздействията
(най-вероятната тежест на събитието).
(4) Въз основа на оценката по ал. 3 събитията от естествен произход, които се отчитат
в проекта, се групират за анализ в следните
категории:
1. п роек т ни съби т и я, кои то вк лючват
единични събития от естествен произход и
комбинации от причинно свързани или не
свързани явления и процеси, чиято честота на
поява е най-малко 10 -4 годишно. Когато не е
възможно честотата на поява да се определи с
приемливо ниво на достоверност, проектното
събитие трябва да се избере и обоснове така,
че да бъде осигурено еквивалентно ниво на
безопасност;
2. екстремни събития, които се идентифицират, оценяват и анализират за определяне
на запасите до настъпване на прагови ефекти.
(5) Параметрите на въздействие на всяко
проектно събитие се определят консервативно,
като се отчитат резултатите от оценката на
съответните процеси и явления. Проектните
събития се сравняват със съответните исто-
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рически данни, за да се провери дали историческите екстремни събития се превишават
с достатъчен запас.
(6) Въз основа на детерминистичния анализ
на проектни събития се разработва надеждна
концепция за защита, която осигурява консервативно изпълнение на основните функции
на безопасност за всички преки и за вероятните косвени ефекти от проектното събитие.
Концепцията за защита трябва:
1. да използва умерен консерватизъм при
осигуряване на проектния запас на безопасност;
2. да се основава главно на пасивни мерки,
когато е приложимо;
3. да осигурява, че мерките за управление
на аварии запазват ефективността си по време
на и след проектно събитие;
4. да взема предвид развитието на събитието с течение на времето и възможността
за прогнозиране;
5. да осигурява, че са налице процедури и
средства за проверка на състоянието на ЯЦ
и сигнализация по време на и след проектно
събитие, които се изпълняват при настъпване на предварително определени гранични
параметри;
6. да отчита факта, че събитието може да
предизвика множествени откази в системите
за безопасност и/или техните осигуряващи
системи и може да застраши едновременно
няколко енергийни блока на една площадка,
инфраструктурата на площадката, регионалната инфраструктура и външните доставки;
7. да осигурява наличието на достатъчно
ресурси на площадки с няколко енергийни
блока, като се вземе предвид използването
на общо оборудване (включително мобилно)
и обслужване;
8. да не оказва неблагоприятно въздействие
върху защитата срещу проектни събития от
друг произход.
(7) Конструкциите, системите и компонентите, определени като част от концепцията
за защита срещу проектни събития, се класифицират в клас по безопасност и са квалифицирани за условията и въздействията на
съответните природни явления и опасности.
За квалификация на сеизмични въздействия
КСК се разделят в сеизмични категории според
функциите си за гарантиране на безопасност
по време на и след земетресение. Минималното ускорение за сеизмично осигуряване в
качество на МПЗ е 1 m/s2 на кота естествен
терен, като спектърът на реагиране трябва
да е най-малко равен на съответния спектър
на реагиране за строителство на конвенционални сгради.
Чл. 84. (1) Аварии със стопяване на ядрено
гориво в резултат на външни събития от естествен произход, които водят до големи или
ранни изхвърляния на радиоактивни вещества
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в околната среда, трябва да са практически
изключени, като се докаже с висока степен
на достоверност, че поява на такива събития
е изключително малко вероятна.
(2) Екстремните събития и явления, които
са по-тежки от проектните, но не могат да са
практически изключени, се идентифицират и
анализират с реалистичен подход, за да се определят практически възможните подобрения,
свързани с тях. Процесът на оценка отчита
следните аспекти:
1. определяне на параметрите на въздействие на събитието, при които не може да се
осигури изпълнението на основните функции
на безопасност;
2. демонстриране на достатъчен запас до
настъпване на прагови ефекти;
3. идентифициране на най-устойчивите
средства за осигуряване на основните функции
на безопасност;
4. възможността събитието да предизвика
множествени откази в системите за безопасност и/или техните осигуряващи системи, да
застраши едновременно няколко енергийни
блока на една площадка, инфраструктурата
на площадката, регионалната инфраструктура
и външните доставки;
5. осигуряване на достатъчно ресурси за
площадки с няколко енергийни блока, като
се има предвид използването на общо оборудване или услуги;
6. провеждане на проверки и обходи на
място.
Чл. 85. (1) Определянето на външните
събития от техногенен произход, характерни
за площадката и района на разполагане на
ЯЦ, се извършва с отчитане на следните източници на опасност:
1. катастрофа със съвременен пътнически
самолет;
2. външни пожари (причинени от източници
извън площадката);
3. експлозии, причинени от източници извън
площадката или на нея, но извън сградите с
КСК, важни за безопасността;
4. изпускане на отровни или задушливи
газове или на химически активни вещества,
съхранявани на площадката или извън нея;
5. освобождаване на радиоактивни вещества
от източници извън площадката;
6. индустриални дейности и транспорт в
близост до площадката;
7. елек т ромагнитни излъчвани я извън
площадката;
8. комбинации от горните източници вследствие на общо изходно събитие.
(2) Предварителният подбор на външните
събития от техногенен произход се провежда
на два етапа. При първия етап се използват
критерии за подбор на основата на разстоянието на източника на опасност до ЯЦ, а при
втория етап – годишната честота на поява.
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(3) Оценката на честотите и параметрите
на въздействие на събитията от техногенен
произход се извършва аналогично на събитията от естествен произход и има за цел да
определи категориите на проектните събития
и на екстремните събития.
(4) Подходите за анализ на събитията от
техногенен произход, критериите за приемливост и концепциите за защита се определят
в зависимост от категорията на събитието,
неговата специфика и последствията за безопасността.
Чл. 86. (1) В изпълнение на целта на
безопасност по чл. 4, ал. 3 в проекта на ЯЦ
се отчитат последствията от катастрофа на
съвременен пътнически самолет (като техногенно събитие от категорията екстремни
събития). С анализа трябва да се демонстрира
осигуряване на основните функции на безопасност, привеждането и поддържането на
ЯЦ в безопасно състояние.
(2) Проектните мерки за защита на системите, необходими за привеждане и поддържане на
ЯЦ в безопасно състояние след въздействието
от катастрофата и на строителните конструкции, в които са разположени, отчитат:
1. ефектите от директните и вторичните
въздействия върху тяхната механична устойчивост;
2. ефектите от вибрациите върху тяхната
работоспособност;
3. ефектите от запалване и експлозия на
самолетно гориво върху тяхната цялост.
(3) Строителните конструкции или отделни
части от тях, съдържащи ядрено гориво или
в които са разположени КСК, изпълняващи
основни функции на безопасност, трябва да
предотвратяват проникване на самолетно
гориво в тях. Пожарите, предизвикани от
самолетно гориво, се оценяват като различни
видове комбинации от огнено кълбо и огнена
повърхност. Вторичните пожари, появили се в
резултат на основния пожар, също се отчитат.
(4) Анализът на последствията се извършва със:
1. реалистичен подход с отчитане на найдобрите характеристики на вложените материали, реалистични допускания за отказите
и съвременни аналитични методи;
2. неотчитане на други съвпадащи във
времето откази на КСК и ЯЦ;
3. оценка на чувствителността на резултатите за потвърждаване на достатъчен запас
до настъпване на прагови ефекти.
(5) Защитната концепция отчита влиянието
на събитието върху способността на персонала да изпълнява необходимите действия и
възможността за външните доставки.
Чл. 87. (1) При оценката на параметрите на
въздействие и анализа на външните събития
от естествен и техногенен произход и при
изготвяне на концепциите за защита трябва
да се вземат предвид следните аспекти:
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1. внимателно използване на обобщени
условни вероятности за повреда с оглед на
разликите в механизмите за отказ при един
и същ тип ЯЦ;
2. отчитане на големите неопределености
в параметрите на събитията при оценката на
запасите до настъпване на прагови ефекти;
3. отчитане влиянието на външните събития както върху системите и компонентите,
така и върху надеждността на сградите и
строителните конструкции;
4. възможността за ограничаване на въздействието на външните събития посредством
подходящ генерален план на площадката (особено важно за площадки с няколко енергийни
блока или с енергийни блокове от различни
поколения).
(2) Резултатите от анализа на външните
събития се отчитат в проекта, в експлоатационните и ремонтните процедури на КСК,
които осигуряват изпълнение на основните
функции на безопасност, както и в програмите
за обучение на персонала и аварийните екипи.
Раздел V
Периодичен преглед на безопасността
Чл. 88. Експлоатиращата организация извършва периодичен преглед на всички аспекти
на безопасността на енергийните блокове и
ЯЦ като цяло, за да определи съответствието є с лицензионната основа, с действащите
изисквания и стандарти по безопасност и с
международно признатите добри практики.
Периоди чни я т п реглед на безопаснос т та
(ППБ) има за цел да се идентифицират несъответствията, да се оцени значимостта им
за безопасността и да се планират мерки за
отстраняване на отклоненията с отчитане на
натрупания експлоатационен опит и най-новите постижения на науката и технологиите.
Чл. 89. Периодичният преглед на безопасността се извършва най-малко на всеки
10 години и в обхвата му се включват като
минимум следните фактори на безопасност:
1. характеристики на площадката, отчетени в проекта, и при необходимост – тяхната
преоценка с използване на осъвременени
методи и данни;
2. проект на ЯЦ;
3. актуално състояние на КСК, важни за
безопасността;
4. квалификация на КСК;
5. управление на стареенето;
6. детерминистичен анализ на безопасността;
7. вероятностен анализ на безопасността;
8. анализ на вътрешни и външни събития
и опасности;
9. показатели за безопасна експлоатация и
оценка на експлоатационния опит;
10. ефективност на обратната връзка от
чуждия опит и научните изследвания;
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11. организация, система за управление и
култура на безопасност;
12. експлоатационни процедури и аварийни
инструкции;
13. човешки фактори;
14. аварийно планиране;
15. взаимодействие на ядрените съоръжения на една площадка;
16. радиационно въздействие на персонала,
населението и околната среда.
Чл. 90. (1) Периодичният преглед на безопасността се изпълнява по актуална, систематична и документирана методология. За
провеждане на ППБ се планират и изпълняват
следните основни етапи:
1. подготовка на прегледа, включително
определяне и съгласуване с Агенцията за ядрено регулиране на общата методология и на
плана на провеждане, обучение на персонала,
който ще участва в оценката;
2. извършване на прегледа съгласно определената методологична основа и представяне
в Агенцията за ядрено регулиране на отчет с
резултатите от ППБ и проект на интегрирана
програма за изпълнение на всички практически възможни мерки за подобряване на
безопасността, като се отчитат взаимните
връзки между установените отклонения;
3. завършване и въвеждане в действие на
интегрирана програма от мерки за подобряване
на безопасността след съгласуване с Агенцията
за ядрено регулиране на обхвата и сроковете
на изпълнение на мерките.
(2) Общата методология за провеждане на
ППБ трябва да съдържа цялостната рамка
за извършване на прегледа, организирана в
следните основни части:
1. общи методологични изисквания, които
включват подход и обхват на прегледа, приложимите изисквания и стандарти, методиките за категоризиране на несъответствията,
за извършване на обобщената оценка и за
разработване на интегрираната програма
за изпълнение на мерки за подобряване на
безопасността;
2. специфични методики за преглед на
отделните фактори на безопасност и оценка
на съответствието с действащите нормативни, регулаторни и лицензионни изисквания и
със съвременните стандарти за безопасност
и добри практики;
3. план за управление на дейностите и
график за изпълнението им.
(3) При извършване на обобщената оценка
се разглеждат всички положителни и отрицателни констатации и се определя техният
кумулативен ефект върху безопасността с цел
идентифициране на практически осъществимите подобрения с отчитане на целия срок
на експлоатация на енергийния блок.
(4) Резултатите от обобщената оценка трябва
да показват пълна увереност в безопасната
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експлоатация на енергийния блок през периода до следващия ППБ, да сигнализират за
евентуални проблеми, които биха могли да
ограничат бъдещата безопасна експлоатация на
блока, и да обяснят как те ще се управляват.
(5) Отчетът от проведения ППБ и проектът
на интегрирана програма за изпълнение на
мерки за подобряване на безопасността се
представят в Агенцията за ядрено регулиране
като част от документите за подновяване на
лицензията за експлоатация.
Г л а в а

ш е с т а

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЯЦ И НЕЙНИТЕ
СИСТЕМИ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ
Раздел I
Общи изисквания към ЯЦ
Чл. 91. (1) Конструкциите, системите и
компонентите, важни за безопасността, трябва
да осигуряват безопасно спиране на реактора
и поддържането му в подкритично състояние,
разхлаждане на контура на топлоносителя
на реактора, отвеждане на остатъчното топлоотделяне и задържане на радиоактивните
вещества в установените граници при експлоатационните състояния, за които е приложимо,
при аварии без стопяване на ядрено гориво
и при въздействията от вътрешни и външни
събития, отчетени в проекта.
(2) При авария със стопяване на ядрено
гориво КСК, важни за безопасността, трябва
да са способни да осигурят изпълнението на
функцията „задържане на радиоактивните
вещества“, като за целта се осигурява и поддържа функцията „отвеждане на остатъчното
топлоотделяне“ от повреденото ядрено гориво
и охлаждане на херметичната конструкция.
Басейните за съхранение на отработено гориво
се поддържат в подкритично състояние по
всяко време, а активната зона на реактора – в
дългосрочен аспект.
(3) За изпълнение (или възстановяване) на
необходимите функции на безопасност при
авария със стопяване на ядрено гориво могат
да се предвидят както стационарни системи,
така и мобилно оборудване, разположено на
площадката на ЯЦ.
Чл. 92. (1) Конструкциите, системите и компонентите, важни за безопасността, тяхното
устройство, разположение и експлоатационно
състояние трябва да осигуряват възможност за
изпитвания, техническо поддържане, ремонт,
инспектиране и контрол през целия срок на
експлоатация на ЯЦ без значително намаляване на тяхната функционална готовност. Когато
КСК, важни за безопасността, не могат да
бъдат изпитани и инспектирани при тяхната
експлоатация в достатъчна степен за откриване на възможни откази, тяхната надеждност
се осигурява по друг доказан алтернативен
метод или в проекта консервативно се отчита
по-висока честота на техния отказ.
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(2) Конструкциите, системите и компонентите, важни за безопасността, се проектират,
разполагат и защитават по начин, който води
до намаляване на честотата и последствията
от пожари. Проектните решения трябва да
осигуряват изпълнението и поддържането на
основните функции на безопасност и контрол
на състоянието на енергийния блок.
Чл. 93. Системите за безопасност трябва
да функционират по такъв начин, че започналото действие да води до пълно изпълнение
на функциите на безопасност. Възстановяването на системите за безопасност в изходно
състояние трябва да изисква последователни
действия на оперативния персонал.
Чл. 94. (1) На площадката на ЯЦ се предвиждат съоръжения за защита на персонала
при аварии, които се разполагат, защитават и
оборудват по начин, който осигурява условия
за живот и защита на персонала за определен
период.
(2) Проектът предвижда поне един център
за управление на аварии, в който да работят екипите за техническа поддръжка на
оперативния персонал по време на авария
и от който да се извършва координацията
на аварийно-възстановителните дейности на
площадката на ЯЦ.
(3) Центърът за управление на аварии
трябва да е физически разделен от блочния
пулт за управление (БПУ) и да е подходящо
разположен, проектиран и защитен, така че
да запазва функционалността, обитаемостта
и ефективността си в условията на авариите,
които ще се управляват (включително тежка
авария и екстремни външни събития от природен произход).
(4) В центъра трябва да се предава информация за състоянието на енергийния блок
през различните фази на развитие на аварията и на радиологичните условия на и около
площадката на ЯЦ.
(5) Центърът трябва да е снабден със средства и системи за комуникация с блочния и
резервния пулт за управление, с органите на
местното самоуправление и с органите на
изпълнителната власт, които имат отношение към управление на авариите. Средствата
и системите за комуникация трябва да се
намират в състояние на готовност и да се
проверяват периодично, а документацията да
се поддържа в актуално състояние.
Чл. 95. Преди началото на въвеждане в
експлоатация на енергиен блок се верифицират техническите средства, програмите и
методиките, необходими за:
1. проверка на работоспособността на КСК
(включително на разположените в реактора)
и тяхната замяна след отработване на проектния експлоатационен срок;
2. функционални изпитвания на системите
за доказване на техните проектни характеристики;
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3. проверка на последователността на преминаване на сигналите и въвеждане в действие
на системите и компонентите, включително
на аварийното електрозахранване;
4. контрол на състоянието на метала и на
заваръчните съединения на конструкциите и
тръбопроводите;
5. проверка на метрологичните характеристики на измервателните канали за съответствие с проектните изисквания.
Раздел II
Конструкция и характеристики на активната
зона
Чл. 96. (1) Активната зона и свързаните с
нея система на контура на топлоносителя на
реактора и системи за безопасност се проектират със съответни запаси за предотвратяване
надхвърлянето на установените проектни
предели за повреждане на топлоотделящите
елементи във всички експлоатационни състояния и аварии без стопяване на ядреното
гориво с отчитане на:
1. проектните режими и тяхното протичане;
2. топлинното, механичното и радиационното увреждане на компонентите на активната зона;
3. физико-химичното взаимодействие между
материалите на активната зона;
4. граничните стойности на топлотехническите параметри;
5. вибрациите и термичните цикли, умората
и стареенето на материалите;
6. влиянието на примесите в топлоносителя
и радиоактивните продукти на делене върху
корозията на обвивките на топлоотделящите
елементи;
7. въздействието на радиационните и други
фактори, които влошават механичните характеристики на материалите в активната зона
и целостта на обвивките на топлоотделящите
елементи.
(2) В проекта трябва се определят пределите
за повреждане на топлоотделящите елементи
(по количество и степен на повреждане) и
свързаните с тях нива на радиоактивност на
топлоносителя по реперни изотопи.
Чл. 97. За осигуряване на безопасно спиране на реактора, поддържането му в подкритично състояние и отвеждане на топлината
активната зона и свързаните с нея вътрешни
компоненти, разположени в корпуса на реактора, се проектират и монтират така, че
да издържат на статичните и динамичните
натоварвания, които могат да възникнат при
всички експлоатационни състояния, аварии
без стопяване на ядрено гориво и отчитаните
в проекта въздействия от външни събития.
Чл. 98. (1) Активната зона и нейните компоненти, които влияят на реактивността, се
проектират така, че всички изменения на
реактивността, предизвикани от органите за
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регулиране и ефектите на реактивност, да
не водят до повреждане на топлоотделящите
елементи над установените проектни предели
и до повреждане на границите на контура
на топлоносителя на реактора при всички
експлоатационни състояния и аварии без
стопяване на ядрено гориво.
(2) В проекта трябва да е доказано, че
при аварии, свързани с бързо въвеждане на
положителна реактивност, не се превишава
специфичната прагова енергия за разрушаване
на топлоотделящите елементи за всеки момент
на кампанията и се изключва стопяване на
ядрено гориво.
(3) Авариите с бързо въвеждане на положителна реактивност, които предизвикват
големи или ранни радиоактивни изхвърляния
в околната среда, трябва да са практически
изключени.
(4) При всички аварии без стопяване на
ядрено гориво измененията в геометрията
на активната зона трябва да са ограничени
по такъв начин, че да се осигурят условия за
дълговременно охлаждане на ядреното гориво, въвеждане на органите за регулиране и
осигуряване на подкритичност на активната
зона в продължителен срок.
(5) Обратната връзка по реактивност, определена по параметрите, влияещи на реактивността, трябва да е отрицателна при всички
възможни критични състояния на реактора,
при всички експлоатационни състояния и
аварии без стопяване на ядрено гориво.
(6) С проекта трябва да се осигури, че след
очаквани експлоатационни събития и аварии
без стопяване на ядрено гориво активната
зона остава подкритична.
Чл. 99. (1) Разпределението на неутронния поток при всяко състояние на активната
зона, включително след спиране на реактора,
при презареждане и след презареждане на
активната зона и очаквани експлоатационни
събития, трябва да е стабилно и да изисква
минимална намеса за поддържане на формата,
нивото и устойчивостта на неутронния поток
в рамките на определени проектни предели.
(2) Проектът предвижда адекватни средства
за измерване на разпределението на неутронния поток с цел недопускане на надвишаване
на проектните предели във всяка част по височина и радиус на активната зона при работа
на реакторната инсталация на мощност.
Чл. 100. Активната зона на реактора и
свързаните с нея система на конт у ра на
топлоносителя на реактора и системи за
безопасност се проектират по начин, който
позволява изпитвания и инспектиране през
целия срок на експлоатация на ЯЦ.
Чл. 101. Характеристиките на ядреното
гориво, на конструкциите на реактора и на
компонентите на контура на топлоносителя
на реактора (включително на системата за
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очистване на топлоносител я) с от читане
на работата на другите системи трябва да
изключват образуването на критични маси
при аварии със стопяване на ядрено гориво.
Чл. 102. Топлоотделящите елементи и касети с отчитане на неточностите на данните,
пресмятанията и допуските при производство
се конструират така, че да издържат облъчването и условията в активната зона в съчетание
с всички неблагоприятни процеси, които могат да настъпят при всички експлоатационни
състояния, като:
1. неравномерно разширяване и деформация;
2. външно налягане на топлоносителя;
3. допълнително вътрешно нал ягане в
топлоотделящия елемент вследствие на продуктите на делене;
4. облъчване на горивото и другите материали на горивната касета;
5. промяна на налягането и температурата
в резултат на изменение на мощността;
6. химични въздействия;
7. статични и динамични натоварвания,
включително вибрации, създавани от потока
на топлоносителя, и механични вибрации;
8. промяната в условията на топлопредаването, които могат да са следствие от деформации или химични въздействия.
Раздел ІІІ
Системи за спиране на реактора
Чл. 103. (1) В проек та се предви ж дат
средства за въздействие на реактивността,
способни да осигурят спиране на реактора при
всички експлоатационни състояния и аварийни условия и да поддържат подкритичност на
активната зона дори при максимална стойност
на ефективния коефициент на размножение
на неутроните.
(2) Ефективността и бързодействието на
средствата за въздействие на реактивността,
както и запасите до критичност на активната
зона трябва да са такива, че да не се превишават проектните предели за повреждане на
ядреното гориво.
Чл. 104. (1) Средствата за въздействие на
реактивността се състоят поне от две независими, основани на различни принципи на
действие системи за спиране на реактора,
всяка от които е способна независимо от
другата да приведе и да поддържа активната
зона в подкритично състояние с достатъчен
запас и висока надеждност при отчитане на
принципа на единичния отказ или грешка
на персонала.
(2) Системите трябва да предотвратяват
всяко предвидимо повишаване на реактивността, водещо до неумишлена критичност
при спиране на реактора, презареждане на
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активната зона или други рутинни или нерутинни операции при спряно състояние на
реактора.
(3) Проектът на системите отчита възможните външни или вътрешни за системите
откази, които могат да засегнат работоспособността на част от средствата за въздействие
на реактивността или да водят до откази по
обща причина на цялата система.
Чл. 105. (1) Поне една от системите трябва
да изпълнява функциите на аварийно спиране
на реактора и да поддържа подкритично състояние на активната зона с достатъчен запас
при отчитане на несработване на най-ефективния работен орган и максимална стойност
на ефективния коефициент на размножение
на неутроните.
(2) В случай че ефективността на системата
за аварийно спиране на реактора е недостатъчна за продължително поддържане на активната
зона в подкритично състояние, трябва да се
предвиди автоматично задействане на друга
система за спиране на реактора, която притежава достатъчна ефективност за поддържане
на активната зона в подкритично състояние
с отчитане на възможно освобождаване на
реактивност.
(3) Системата за аварийно спиране на
реактора трябва да има не по-малко от две
независими групи работни органи. Работните
органи трябва да се привеждат в действие
от всяко междинно или работно положение.
(4) С технически средства трябва да се
изключи възможността за въвеждане на положителна реактивност от средствата за въздействие на реактивността, когато работните
органи на системата за аварийно спиране на
реактора не са въведени в работно положение.
Чл. 106. (1) Всички работни органи на
системата за аварийно спиране на реактора
трябва да имат указатели на междинните
положения, сигнализатори на крайните положения и крайни изключватели, задействащи
се по възможност непосредствено от работния
орган. Другите средства за въздействие на
реактивността трябва да имат като минимум
указатели за положение.
(2) В проекта се определят изпитванията,
които са необходими за потвърждаване на
работоспособността на средствата за въздействие на реактивността, предвидена за всяко
експлоатационно състояние на ЯЦ.
Раздел IV
Системи за контрол и управление
Чл. 107. (1) Системите за контрол трябва да измерват стойностите на основните
параметри, които могат да въздействат на
верижната реакция на делене, на целостта
на ядреното гориво в активната зона и в
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басейна за съхранение на отработено гориво,
на системата на контура на топлоносителя
на реактора и на херметичната конструкция
при всички експлоатационни състояния и
аварийни условия.
(2) Средствата за контрол и регистрация
трябва да осигуряват достатъчна информация за мониторинг на статуса на основното
оборудване и развитието на авариите, за определяне на количествата и източниците на
освобождаване на радиоактивни вещества в
околната среда и за анализ на авариите.
(3) Измененията на условията на нормална
експлоатация, които могат да въздействат на
безопасността, се съпровождат със звукова и
светлинна сигнализация на блочния пулт за
управление.
(4) Системите за контрол трябва да са
подходящи за измерване на параметрите на
ЯЦ и да са квалифицирани за условията на
околната среда при нормална експлоатация,
очаквани експлоатационни събития и аварийни условия.
Чл. 108. (1) Управляващите системи за
нормална експлоатаци я т рябва надеж дно
да поддържат и ограничават измененията
на технологичните параметри в рамките на
експлоатационните предели.
(2) Командите за управление на технологичните системи и компоненти, важни за
безопасността, формирани от управляващите
системи или от ключовете за дистанционно
управление на БПУ, трябва да се регистрират
автоматично.
Чл. 109. (1) Управляващите системи за безопасност трябва да установяват признаците за
аварии и автоматично да задействат системите
за безопасност, необходими за достигане и
поддържане на безопасно състояние на ЯЦ.
(2) Управляващите системи за безопасност
се проектират така, че:
1. единичен отказ да не води до загуба на
управляващата функция;
2. извеждането от състояние на готовност
на който и да е компонент или канал да не
води до загуба на необходимата минимална
резервираност;
3. да са в състояние да преодолеят възможните опасни въздействия на управляващите
системи за нормална експлоатация;
4. да предотвратяват операторски действия,
които могат да компрометират ефективността
на системите за безопасност в експлоатационни състояния и аварийни условия, но не
противодействат на правилните операторски
действия в аварийни условия;
5. в случай на отказ на управляваща система за безопасност да достигнат безопасно
състояние на ЯЦ чрез използване на принципа
на безопасния отказ;
6. да задействат системите за безопасност
без намесата на оперативния персонал за оп-
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ределен период от началото на очаквани експлоатационни събития или аварийни условия;
7. да предоставят на оперативния персонал информация за мониторинг на ефекта от
автоматичните действия;
8. да осигуряват непрекъсната автоматична диагностика на работоспособността на
системите и диагностика на технологичните
компоненти, чиито откази са изходни събития
за аварии.
Чл. 110. (1) Системите за контрол и управление на КСК, важни за безопасността, се
проектират с висока функционална надеждност
и възможности за периодична проверка, съвместими с функциите на безопасност, които
изпълняват.
(2) За предотвратяване на загуба на функции на безопасност в проекта се прилагат в
практически възможната степен принципите
за функционално или компонентно разнообразие, независимост и резервиране.
(3) Периодичните проверк и т рябва да
определят функционалността на сензорите,
входните сигнали, логическите схеми, техническите средства за управление и техническите
и компютърните средства за регистрация.
(4) За извеждане на система за безопасност
от състояние на готовност за провеждане на
периодична проверка при работа на мощност
в проекта се предвижда възможност за ясно
идентифициране на всяко изолиране на системата, необходимо по време на проверката
или техническото обслужване.
Чл. 111. (1) При проектиране на компютризирани системи за контрол и управление на
КСК, важни за безопасността, се определят
и използват стандарти и практики, които
осигуряват високо качество при разработване и изпитване на хардуера и софтуера през
жизнения цикъл на системите, особено при
разработване на софтуера.
(2) Целият процес на разработване, включително контролът, изпитването и въвеждането на проектни изменения, се документира
систематично по начин, който позволява
проследяване и проверка.
(3) Оценката на надеждността на системите
се извършва от експерти, независими от доставчика и проектанта. Когато изпълняваните
функции на безопасност са важни за достигане
и поддържане на безопасното състояние на
ЯЦ и необходимата висока надеждност на
хардуера и софтуера не може да се демонстрира с висока степен на достоверност, се
осигуряват други средства за изпълнение на
функциите на безопасност.
(4) Отказите по обща причина, произтичащи от софтуера, се отчитат при оценка на
изпълнението на функциите на безопасност.
(5) Системите трябва да са защитени срещу
неочаквано прекъсване или преднамерена
намеса в тяхната работа.
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Чл. 112. (1) Взаимодействието между управляващи системи за безопасност и управляващи системи за нормална експлоатация трябва
да е предотвратено посредством изолиране,
избягване на общи връзки или функционална
независимост.
(2) Когато се използват общи сигнали, се
осигурява адекватно електрическо разделяне
и сигналите се класифицират като част от
управляващата система за безопасност.
(3) Системите за контрол и управление
на техническите средства, предназначени за
защита срещу множествени откази и за защита на херметичната конструкция при аварии
със стопяване на ядрено гориво, трябва да
са изолирани и в практически възможната
степен независими от останалите системи за
контрол и управление. Активните компоненти
на системите трябва да са резервирани.
Чл. 113. (1) От БПУ трябва да има възможност ЯЦ да се експлоатира безопасно във
всички експлоатационни състояния както
автоматично, така и ръчно и да могат да се
предприемат мерки за поддържане на ЯЦ в
безопасно състояние или да се възстанови
безопасното състояние след очаквани експлоатационни събития и аварийни условия.
(2) Разположението на средствата за контрол
и управление и начинът на представяне на
информацията трябва да са такива, че оперативният персонал на БПУ да е в състояние
еднозначно и бързо да определи състоянието
и поведението на енергийния блок, спазването
на пределите и условията за експлоатация,
идентифицирането и диагностиката на автоматичното сработване и функционирането на
системите за безопасност и функционирането
на системите за управление на аварии.
(3) В проекта се определят вътрешните и
външните за БПУ събития, които може да
представляват директна заплаха за неговата
непрекъсната експлоатация, и разумните практически мерки за ограничаване на ефектите
от тези събития.
(4) Оперативният персонал на БПУ трябва
да е защитен с помощта на бариери срещу
високи нива на радиация в резултат на аварийни условия, изхвърляне на радиоактивни
вещества, пожар, взривоопасни или токсични
вещества.
Чл. 114. (1) От резервния пулт за управление
(РПУ) трябва да се осъществяват следните
функции:
1. управление на системите за безопасност;
2. привеждане и поддържане на реактора
в подкритично състояние;
3. отвеждане на топлината от контура на
топлоносителя на реактора и от басейна за
съхранение на отработено гориво;
4. контрол на състоянието на реакторната
инсталация и на басейна за съхранение на
отработено гориво.
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(2) Блочният пулт за управление и РПУ
трябва да са физически разделени, електрически изолирани и функционално независими.
С технически средства трябва да се изключи
възможността за едновременно задействане от
БПУ и РПУ по всеки управляващ компонент,
както и мерки за изключване на възможността
за отказ на веригите за управление и контрол
на БПУ и РПУ по обща причина при постулирани изходни събития.
(3) Резервният пулт за управление се проектира така, че персоналът в него да е защитен
при условията, предизвикани от вътрешни и
външни събития, и при аварийни условия.
Раздел V
Система на контура на топлоносителя на
реактора
Чл. 115. (1) Системата на кон т у ра на
топлоносителя на реактора и свързаните с
нея системи за безопасност се проектират с
достатъчен запас, така че да не се допуска
превишаване на проектните предели за контура на топлоносителя на реактора при всички
експлоатационни състояния.
(2) В проекта се предвиждат устройства
за намаляване на налягането в контура на
топлоносителя на реактора и предотвратяване
на неприемливи изхвърляния на радиоактивни
вещества в околната среда при всички експлоатационни състояния и аварии без стопяване
на ядрено гориво.
(3) Проектът на тръбопроводите на системите, присъединени към контура на топлоносителя на реактора, предвижда изолиращи
устройства за ограничаване изтичането на
радиоактивен топлоносител и предотвратяване
на загуба на топлоносител през системи, с
които си взаимодействат.
Чл. 116. (1) Компонентите, тръбопроводите
и укрепващите конструкции на контура на
топлоносителя на реактора трябва да издържат
всички статични и динамични натоварвания
и температурни въздействия, възникващи в
който и да е техен компонент при всички
експлоатационни състояния и аварии без
стопяване на ядрено гориво.
(2) Материалите, които се използват за
производство на компонентите на контура на
топлоносителя на реактора, се избират така,
че да се намали тяхната активация и вероятността за развитие на пукнатини и неутронно
окрехкостяване с отчитане на предполагаемото влошаване на техните характеристики
в края на проектния експлоатационен срок
под въздействието на ерозия, пълзене, умора
и химични въздействия.
(3) Проектът предвижда поне три независими, основани на различен принцип на действие
системи за ранно откриване на изтичания от
системата на контура на топлоносителя.
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Чл. 117. Корпусът на реактора и тръбопроводите под налягане се проектират и изработват с осигуряване на най-високо качество
по отношение на избора на материали, норми
за проектиране, пригодност за инспектиране
и производство.
Чл. 118. Вътрешните компоненти на сист емата на кон т у ра на т оп лоноси т ел я на
реактора се проектират така, че да се сведе
до минимум вероятността за отказ и свързаните с него последващи откази и повреди
на други компоненти при всички експлоатационни състояния и аварии без стопяване
на ядрено гориво.
Чл. 119. (1) Компонентите на контура на
топлоносителя на реактора се проектират,
произвеждат и разполагат така, че през срока
на експлоатация на ЯЦ да има възможност да
се инспектират и изпитват през определени
интервали.
(2) С изпълнението на програма за наблюдение на контура на топлоносителя на реактора се осигурява контрол на влиянието на
облъчването, образуването на пукнатини при
корозия под напрежение, окрехкостяването и
стареенето на конструкционните материали,
особено в местата с високо ниво на облъчване
и други фактори.
Чл. 120. В проекта се предвиждат средства
за контрол и регулиране на количеството,
температурата и налягането на топлоносителя,
които имат достатъчен капацитет, за да се
осигури спазване на проектните предели при
всички експлоатационни състояния, с отчитане на обемните изменения и неплътностите.
Чл. 121. (1) В проек та се предви ж дат
системи за очистване на топлоносителя на
реактора от радиоактивни вещества, включително активирани продукти на корозия и
продукти на делене.
(2) Капацитетът на системите по ал. 1 трябва да се основава на проектните предели за
неплътност на горивото и консервативен запас
за осигуряване на практически достижимото
ниско ниво на активност на топлоносителя.
Раздел VI
Системи за охлаждане на активната зона и
отвеждане на топлината към краен поглътител
Чл. 122. За изпълнение на основната функция на безопасност „отвеждане на топлината
от активната зона към краен поглътител“
след планово спиране на реактора, при и
след очаквани експлоатационни събития и
при аварийни условия в проекта на ЯЦ се
предвиждат:
1. системи за отвеждане на остатъчното
топлоотделяне от активната зона;
2. системи за аварийно отвеждане на топлината от активната зона;
3. системи за отвеждане на топлината към
краен поглътител.
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Чл. 123. Системите за отвеждане на остатъчното топлоотделяне от активната зона в
спряно състояние на реакторната инсталация
се проектират с достатъчен капацитет за осигуряване спазването на проектните предели
за ядреното гориво, за системата на контура
на топлоносителя и за конструкциите, важни
за безопасността.
Чл. 124. (1) Системите за аварийно отвеждане на топлината от активната зона трябва да
осигуряват възстановяване и поддържане на
охлаждането на ядреното гориво в аварийни
условия, включително при нарушена цялост
на системата на контура на топлоносителя.
За надеждно изпълнение на функцията на
безопасност в проекта на системите се отчита загуба на външно електрозахранване и
единичен отказ и се осигурява достатъчно
резервиране, разнообразие и независимост.
(2) Ефективността на системите за аварийно
отвеждане на топлината от активната зона,
заедно с предвидените технически средства
за откриване на изтичания от контура на
топлоносителя на реактора, свойствата на
вътрешна самозащита на реакторната инсталация и възможностите за изолиране, трябва
да е достатъчна за изпълнение на следните
изисквания:
1. да не се нарушават критериите за плътност на обвивките на топлоотделящите елементи и за цялост на ядреното гориво;
2. възмож ните х имическ и реак ции на
взаимодействие на веществата в активната
зона да се поддържат в установени приемливи
граници;
3. възможното изменение на вътрешната
геометрия на активната зона да позволява
движение на органите за регулиране и преминаване на достатъчно количество топлоносител
за охлаждането є;
4. да са осигурени условията за необходимата продължителност на охлаждане на
активната зона, включително наличие на
достатъчно запас на топлоносител.
(3) Задействането и работата на системите
за аварийно отвеждане на топлината от активната зона не трябва да води до повреда или
нарушаване на функциите на други системи. За
целта се предвиждат мерки, предотвратяващи:
1. възможността за достигане на критично
състояние на реактора;
2. нарушаването на критериите за защита
на границите на контура на топлоносителя на
реактора, установени в проектните предели.
(4) В проекта се предвиждат възможности
за дългосрочно отвеждане на топлината при
аварии със стопяване на активната зона.
(5) Проектът на системите за аварийно
отвеждане на топлина от активната зона трябва да позволява провеждане на периодични
инспекции на компонентите и периодични
изпитвания на системите за потвърждаване на:
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1. целостта на конструкцията и плътността
на компонентите на системата;
2. работоспособността и работните характеристики на активните компоненти на
системите;
3. работоспособността на системата като
цяло при определени експлоатационни състояния.
Чл. 125. (1) Системите и средствата за
отвеждане на топлината от активната зона
и КСК, важни за безопасността, към краен
поглътител трябва да изпълняват функцията
си при всички експлоатационни състояния и
аварийни условия с много висока степен на
надеждност. Надеждността на изпълнение на
функцията се осигурява чрез едновременно
прилагане на принципите на резервиране,
разнообразие, физическо разделяне, функционално изолиране при допускане за загуба на
основния краен поглътител на топлина или
връзката с него.
(2) Основните и алтернативните системи
и средства за отвеждане на топлината трябва
да са способни да изпълняват функцията си
напълно независимо при аварийни условия.
(3) При избора на основен и алтернативен
краен поглътител на топлина и при проектиране на системите за отвеждане на топлината
се отчитат характерните за площадката природни явления и техногенни събития с цел
да се осигури изпълнението на функцията
в условията на екстремни външни събития.
Раздел VІІ
Конструкции и системи, изпълняващи лока
лизираща функция на безопасност
Чл. 126. (1) В проекта на реакторната
инсталация се предвиждат херметична строителна конструкция и набор от системи и
средства, с които се осигурява изпълнението
на основната функция на безопасност „задържане разпространението на радиоактивните
вещества в околната среда“ в съответствие
с установените граници при всички експлоатационни състояния и аварийни условия.
Освен това херметичната конструкция трябва да предпазва реакторната инсталация от
екстремни външни събития.
(2) За осъществяване на локализиращата
функция в проекта се предвиждат:
1. херметична конструкция;
2. системи и средства за контрол на параметрите на средата в херметичния обем;
3. системи и средства за изолиране на
херметичната конструкция;
4. системи и средства за намаляване концентрацията на радиоактивни продукти на делене,
водород и други вещества, които биха могли
да се отделят в атмосферата на херметичния
обем при аварийни условия, включително
аварии със стопяване на ядрено гориво.
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Чл. 127. (1) Херметичната конструкция
и нейните компоненти, включително херметични врати за достъп, херметични проходки и изолиращи органи, се проектират
с достатъчен запас да издържат статични и
динамични натоварвания от вътрешно свръхналягане и подналягане, температура, ефекти
от летящи предмети, реактивни сили и други
потенциални източници на енергия, които
се очаква да възникнат в аварийни условия,
включително при аварии със стопяване на
гориво. Максималната якост на херметичната
конструкция и на нейните компоненти се
определя с отчитане на:
1. въздействия от екстремни външни събития, включително катастрофа със съвременен
пътнически самолет;
2. комбинация от въздействията, предизвикани от разкъсване на тръбопровод от контура
на топлоносителя на реактора с максимален
диаметър и на максимално проектно земетресение.
(2) В проекта се предвиждат средства за
наблюдение на състоянието на херметичната
конструкция при всички експлоатационни
състояния и аварийни условия.
Чл. 128. (1) Херметичната конструкция и
нейните компоненти се проектират и изграждат по начин, позволяващ изпитването им
на якост преди въвеждането в експлоатация
и периодичното изпитване на плътност през
срока на експлоатация на ЯЦ. В проекта се
определят изискванията към изпитванията, методиките и средствата за тяхното провеждане.
Компонентите, разположени в помещенията на
херметичната конструкция, трябва да запазват
работоспособността си след провеждане на
изпитванията.
(2) В проекта се предвиждат възможности
за контрол на изтичанията през неплътностите
на херметичната конструкция при аварии със
стопяване на ядрено гориво.
Чл. 129. (1) Броят на херметичните проходки през херметичната конструкция трябва да е възможно най-малък. Проектът на
херметичните проходки отговаря на същите
изисквания, които се прилагат по отношение
на херметичната конструкция, като се вземат
предвид възможните механични, топлинни и
химични въздействия.
(2) При проектиране на еластичните компоненти на херметичните проходки се осигурява възможност за индивидуален контрол
на изтичанията независимо от интегралното
изпитване на херметичната конструкция.
Чл. 130. (1) За надеждно изолиране на
херметичната конструкция при аварии, на
всички линии, пресичащи херметичната конструкция и представляващи част от границите
на контура на топлоносителя на реактора или
непосредствено свързани с пространството на
херметичния обем, се предвиждат поне два
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изолиращи органа с независимо автоматично
управление, разположени последователно,
максимално близко отвън и отвътре на херметичната конструкция.
(2) Всеки тръбопровод, пресичащ херметичната конструкция, който не е съединен
непосредствено с контура на топлоносителя
на реактора или с пространството на херметичния обем, трябва да е изолиран надеждно
поне с един изолиращ орган, разположен
максимално близко отвън на херметичната
конструкция.
(3) Изолиращите органи трябва да запазват
работоспособността си при всички аварийни
условия.
Чл. 131. (1) За достъп на персонала в помещенията на херметичната конструкция се
предвиждат шлюзове с блокировки на вратите, които да осигуряват поне една врата в
затворено положение във всички експлоатационни състояния и при аварийни условия.
Същите изисквания трябва да се прилагат
и при транспортиране на компоненти през
херметичната конструкция.
(2) В проекта се отчитат възможностите за
поддържане на функциите на херметичните
шлюзове при всички аварийни условия.
Чл. 132. При проектиране на херметичния
обем се предвиж дат мерки и технически
средства за осигуряване на достатъчно малка
разлика в налягането в отделните помещения,
която да не застрашава целостта на херметичната конструкция или на други системи,
изпълняващи локализиращи функции, с отчитане на налягането и възможните ефекти
при всички аварийни условия.
Чл. 133. (1) Проектът предвижда наличието на системи за управление на налягането
и температурата в херметичния обем при
всяко аварийно изтичане на високоенергийни
флуиди, които имат необходимата ефективност и надеждност (включително степен на
резервираност, независимост и разнообразие)
за изпълнение на функциите им през продължителен период след авария със стопяване на
ядрено гориво, при отчитане на въздействието
на некондензиращите газове.
(2) В случаите, когато за управление на
налягането е предвидена система за филтърна
вентилация, стойностите на параметрите за
задействане на системата и якостта на херметичната конструкция се оразмеряват така,
че да не се налага работата на системата в
началната фаза на аварията, като се отчита
и налягането на акумулираните некондензиращи газове в херметичния обем.
(3) В случаите, когато в проекта е предвидена система за филтърна вентилация, тя не
трябва да е основното средство за отвеждане
на топлината от херметичния обем, генерирана в резултат на авария със стопяване на
ядреното гориво.
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Чл. 134. (1) В проекта на ЯЦ се предвиждат
системи за контрол и очистване на въздуха
и системи за контрол на концентрацията и
управление на радиоактивни продукти на
делене, кислород, водород и други вещества,
които биха могли да се отделят в херметичния
обем при аварийни условия.
(2) Системите и средствата за управление
на концентрацията на водород при авария със
стопяване на ядрено гориво трябва да имат
достатъчен капацитет за предотвратяване
разрушаването на херметичната конструкция
вследствие на експлозия на възпламеними
газове. Натоварванията от мигновено изгаряне и детонация на запалими газове, които
могат да застрашат целостта и плътността
на херметичната конструкция, трябва да са
практически изключени.
(3) Системите за очистване на въздуха в
херметичния обем се проектират с необходимата надеждност и резервираност на компонентите, които да осигуряват изискваната
ефективност на системата при независим от
изходното състояние единичен отказ.
Чл. 135. Изборът на покрития и топлоизолации и начините на монтаж върху конструкциите, системите и компонентите, разположени
в херметичния обем, трябва да осигурява изпълнение на техните функции на безопасност
и да оказва минимално влияние върху изпълнението на другите функции на безопасност
в случай на нарушаване на тяхната цялост.
Раздел VIII
Осигуряващи системи за безопасност
Чл. 136. В проекта на ЯЦ се предвиждат
осигуряващи системи за безопасност, изпълняващи функции по снабдяване на системите
за безопасност с работен флуид и енергия и
поддържане на условия за тяхното функциониране за обоснован период при всички експлоатационни състояния и аварийни условия.
Чл. 137. (1) Осигуряващите системи за
безопасност се проектират с необходимата
надеждност и резервираност на компонентите,
които гарантират изискваната ефективност
при независим от изходното състояние единичен отказ.
(2) Степента на надеждност на изпълнение на функциите на осигуряващите системи
трябва да е достатъчна за удовлетворяване
на изискваните показатели за надеждност на
съответните системи за безопасност.
(3) При проек тиране на системите се
осигурява възможност за проверка на работоспособността им и за сигнализация при
неизправност.
(4) Изпълнението на осигуряващите функции има приоритет пред действията на собствените защити на осигуряващите системи,
ако това не води до по-тежки последствия за
безопасността. В проекта трябва се опреде-
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лят неизключваемите собствени защити на
компонентите на осигуряващите системи за
безопасност.
Чл. 138. (1) В проек та се предви ж дат
системи за аварийно електроснабдяване на
КСК, важни за безопасността, в случай на
загуба на външно електрозахранване, които
са способни да изпълняват функциите си при
всички експлоатационни състояния и аварийни условия с допускане за единичен отказ и
отказ по обща причина.
(2) Проектните решения срещу откази по
обща причина, включително в резултат на
външни събития, включват алтернативен (диверсифициран) източник на аварийно променливо токово електрозахранване (стационарен
или подвижен), квалифициран за работа в
условията на екстремни външни събития от
естествен произход.
(3) За осигуряване на необходимата надеждност на аварийното електроснабдяване
за продължителен период (не по-малко от 72
часа) след аварийни условия се предвижда:
1. достатъчен капацитет на източниците
на постояннотоково електрозахранване или
възможност за тяхното презареждане;
2. достатъчен запас от горива и консумативи за аварийните и алтернативните източници
на променливо токово електрозахранване.
Чл. 139. (1) В проекта се предвиждат системи за пожароизвестяване и пожарогасене,
които да предотвратяват откази по обща причина в системите за безопасност вследствие на
пожар и да изпълняват определените функции
в автоматичен режим на работа. Системите
за пожарогасене трябва да имат възможност
за ръчно задействане.
(2) Мерките за пожарна безопасност трябва да осигуряват защита в дълбочина чрез
предотвратяване на възникването на пожар,
бързо откриване и гасене на всеки възникнал пожар, осигуряване на устойчивостта
на конструкцията при пожар, ограничаване
разпространението на огъня и дима и на последствията от пожар, създаване на условия
за евакуация на обитателите и за безопасност
на спасителните екипи. За постигането на
тези цели:
1. строителните конструкции се проектират
консервативно като огнеустойчиви, с отчитане
на вътрешни и външни пожари;
2. вътрешните конструкции и компоненти
са с клас по реакция на огън А1 или А2;
3. горимото натоварване се поддържа на
възможния практически минимум;
4. енергийният блок се разделя на пожарозащитни сектори чрез пожарозащитни
прегради с необходимата огнеустойчивост за
неразпространение на дима и топлината при
отчитаните в проекта пожари;
5. характеристиките на системите за пожароизвестяване и пожарогасене (надеждност,
независимост, капацитет и квалификация) се
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избират с отчитане на резултатите от анализа
на опасността от пожар по чл. 77;
6. се осигуряват необходимите защитени
зони, безопасни зони, евакуационни пътища
и евакуационни изходи;
7. се осигуряват условия за спешно пожарогасене: външно и вътрешно водоснабдяване
за пожарогасене, пътища за противопожарни
цели и достъп на спасителните екипи.
Раздел IX
Други КСК, важни за безопасността
Чл. 140. (1) С проекта на системата от
парогенератори и паропроводи, на системата
за подхранваща вода на парогенераторите и
на системата на турбините и генераторите се
гарантира, че не се достигат проектните предели на системата на контура на топлоносителя
на реактора при всички експлоатационни
състояния и аварийни условия.
(2) Проектът на системата от парогенератори и паропроводи предвижда подходящо
оразмерени и квалифицирани изолиращи
(отсичащи) клапани с потвърдена работо
способност за определен спектър от условия
при експлоатационни състояния и аварийни
условия.
(3) Системата от парогенератори и паро
проводи и системата за подхранваща вода на
парогенераторите се проектират с достатъчен
капацитет и с възможност за предотвратяване
развитието на очакваните експлоатационни
събития в аварийни условия.
(4) Проектът на системата на турбините
и генераторите осигурява защита срещу претоварване и вибрации, както и мерки срещу
възможни въздействия на летящи предмети,
причинени от разрушаване на компоненти,
върху КСК, важни за безопасността.
Чл. 141. Транспортно-технологичното оборудване, което обслужва КСК, важни за безопасността, или премества тежки товари в
близост до тях, се проектира така, че:
1. да предотвратява преместването на товари, надвишаващи проектната товароносимост;
2. да предотвратява с консервативни проектни решения всяко непреднамерено падане
на товари, които могат да въздействат на КСК,
важни за безопасността;
3. да се използва само в определени експлоатационни състояния чрез защитни блокировки;
4. да е сеизмично квалифицирано.
Чл. 142. Проектните основи на всяка система с въздух под налягане, която обслужва
КСК, важни за безопасността, трябва да определят качеството, разхода и чистотата на
подавания въздух.
Чл. 143. При всичк и експлоатационни
състояния и аварийни условия трябва да е
осигурена адекватна защита срещу мълнии
на всички сгради и работни зони на площадката на ЯЦ.
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Раздел X
Система за подгряване на мрежовия топло
носител
Чл. 144. (1) Когато ЯЦ се използва и за
топлоснабдяване на населено място, в проекта
се предвиждат мерки за практическо изключване на транспортирането на радионуклиди от
технологичните системи на ЯЦ към мрежовия
топлоносител при всички експлоатационни
състояния и аварийни условия.
(2) Мерките за предотвратяване на радиоактивно замърсяване на мрежовия топлоносител се определят с отчитане на следните
изисквания:
1. топлината от ЯЦ се отвежда чрез херметични топлообменници към меж динна
грееща среда;
2. подгряването на мрежовия топлоносител
от междинната грееща среда се извършва
чрез топлообменници;
3. налягането на междинната грееща среда е по-ниско от налягането на мрежовия
топлоносител.
Чл. 145. (1) В случай на аварийно попадане на радиоактивни вещества в междинната грееща среда се предвиждат средства
за изолиране на мрежовия топлоносител от
топлообменника с междинната грееща среда.
(2) Топлообменниците за подгряване на
мрежовия топлоносител се разполагат на
площадката на ЯЦ.
Раздел XI
Управление на радиоактивни отпадъци
Чл. 146. (1) Системите за управление на
радиоактивни отпадъци (РАО) се проектират
въз основа на анализ и оценка на състава и
количествата на твърдите и течните РАО и
на газообразните радиоактивни вещества,
генерирани при всичк и експлоатационни
състояния и аварийни условия.
(2) Системите за управление на освобождаваните в околната среда течни и газообразни
радиоактивни вещества се проектират така,
че техните количества и концентрации да
са на разумно достижимо ниско ниво при
всички експлоатационни състояния и да не
водят до нарушаване на установените граници
за професионално облъчване и границите на
дозите за населението.
Чл. 147. (1) В проекта на ЯЦ се предвиждат системи за предварително преработване
и временно съхранение на течните РАО във
форма, подходяща за тяхното транспортиране
и по-нататъшно преработване.
(2) В проекта на ЯЦ се предвиждат хранилища за временно съхраняване на твърди
РАО, оборудвани с автоматизирани устройства
за манипулиране.
(3) Помещенията, в които се съхраняват
РАО, трябва да са хидроизолирани и оборуд-
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вани със системи за вентилация, за дезактивация, за пожароизвестяване и за пожарогасене.
(4) В проекта се определя начинът за управление на големи количества течни РАО,
генерирани в аварийни условия.
Чл. 148. (1) Проектът на ЯЦ осигурява
ограничаване на обема и на активността на
генерираните течни РАО до разумно достижимото ниско ниво чрез ефективни системи
за очистване и многократно използване на
радиоактивните флуиди, предотвратяване на
изтичанията от системите, съдържащи радио
активни флуиди, и намаляване на честотата
на събитията, изискващи съществени мерки
за дезактивация.
(2) Системите за управление на РАО в ЯЦ
се проектират с отчитане на изискванията на
следващите етапи на безопасното управление
на РАО.
Раздел XII
Манипулиране и съхраняване на ядрено
гориво
Чл. 149. В проекта на ЯЦ се предвиждат
КСК за манипулиране и съхраняване на свежо
ядрено гориво, които:
1. предотвратяват с достатъчен запас възможността за достигане на критичност при
най-неблагоприятните условия чрез осигуряване на съответни физически средства или
процеси, като геометрична конфигурация,
характеристики на компонентите и средата;
2. осигуряват възможност за входящ контрол на горивото, техническо обслужване
и извършване на периодични инспекции и
изпитване на компонентите, важни за безопасността;
3. осигуряват контрол на условията на
съхраняване;
4. намаляват до минимум възможността
за повреждане или неоторизиран достъп до
ядреното гориво;
5. предотвратяват падането на горивни
касети при превоз;
6. предотвратяват падането на тежки предмети върху горивните касети.
Чл. 150. (1) Проектът на КСК за съхранение
и манипулиране на отработено ядрено гориво
(ОЯГ) трябва да има за цел практическото
изключване на аварии с големи или ранни
изх върл яни я на ра диоак т ивни вещест ва,
включително на аварии със стопяване на
ядрено гориво.
(2) Освен изискванията, приложими за
съхранение на свежо ядрено гориво, в проекта на КСК за съхранение и манипулиране
на ОЯГ се отчитат следните допълнителни
мерки и средства:
1. наличие на достатъчно надеждни и при
необходимост на диверсифицирани системи
и средства за отвеж дане на остат ъчното
топлоотделяне при всички експлоатационни
състояния и аварийни условия;
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2. мерки за предотвратяване на недопустими въздействия върху горивните касети при
манипулиране;
3. средства за съхранение на нехерметични
или повредени горивни касети или топлоотделящи елементи;
4. системи за местна вентилация и други
мерки за осигуряване на радиационната защита;
5. средства за идентификация на касетите.
(3) При съхраняване на ОЯГ под вода се
предвиждат и:
1. средства за контрол и управление на
параметрите на средата в басейна (включително ниво на водата, химически състав и
активност), както и средства за откриване
на изтичане;
2. средства и мерки за запазване целостта
на строителната конструкция на басейна,
включително екстремни външни събития;
3. мерки за предотвратяване на изпразването на басейна вследствие на сифонен ефект
и в случай на скъсване на тръбопровод;
4. средства за контрол на концентрацията
на разтворимия поглътител на неутрони.
(4) В проекта и оценката на безопасността
се обосновава капацитетът на конструкциите
за съхраняване на ОЯГ с отчитане на възможността за пълно изваждане на горивото от
активната зона на реактора по всяко време.
Раздел XIII
Радиационна защита
Чл. 151. (1) За осигуряване на радиационната защита в проекта на ЯЦ трябва да
се определят всички реални и потенциални
източници на йонизиращи лъчения и се предвиждат мерки за осигуряване на необходимия
технически и административен контрол при
тяхното използване.
(2) Изискванията по отношение на класификацията на зоните и помещенията, радиационния мониторинг, средствата за индивидуална
защита и санитарно-пропусковия режим се
определят с отделна наредба по чл. 26, ал. 2
ЗБИЯЕ.
Чл. 152. За постигане на разумно достижимо ниско ниво на облъчване на персонала и
населението при експлоатация на ЯЦ проектът на контура на топлоносителя на реактора
трябва да предвижда:
1. използване на конструктивни материали,
съдържащи минимално количество химични
елементи с голямо сечение на активация и
образу ващи дългож ивеещи радиоактивни
продукти на корозия;
2. очистване на топлоносителя от радио
активните продукти на делене и корозия;
3. контрол на воднохимичния режим;
4. минимална дължина на тръбопроводите
с минимално количество изолиращи органи
и присъединителни връзки;
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5. проверка на херметичността на работещите компоненти;
6. провеждане на дезактивация на външните
и вътрешните повърхности на КСК;
7. предотвратяване на неконтролирани радиоактивни изтичания в помещенията на ЯЦ.
Чл. 153. (1) Биологичната защита се проектира консервативно и с отчитане на на
трупването на радионуклиди в периода на
експлоатация на ЯЦ и на възможната загуба
на ефективност вследствие въздействието на
неутронното лъчение и гама-лъчението.
(2) Сградите, помещенията и компонентите,
които могат да бъдат замърсени с радиоактивни вещества, се проектират така, че да се
дезактивират лесно с химични или механични
средства.
(3) Достъпът на персонал до помещения с
високо радиоактивно замърсяване се контролира посредством заключващи устройства с
блокировки и сигнализация за задействане и
за неработоспособност.
Чл. 154. (1) Биологичната защита се проектира консервативно и с отчитане на на
трупването на радионуклиди в периода на
експлоатация на ЯЦ, на възможната загуба
на ефективност вследствие на ефектите от
въздействието на неу тронното лъчение и
гама-лъчението, другите материали, дезактивационните разтвори и на очак ваните
температурни ефекти.
(2) Изборът на материали за биологичната
защита се основава на характеристиките на
йонизиращите лъчения, защитните, механичните и други качества на материалите и
пространствените ограничения.
Чл. 155. (1) При проектиране на ЯЦ се
предвиждат вентилационни системи за:
1. предотвратяване на разпространението
на газообразните радиоактивни вещества в
помещенията на ЯЦ;
2. намаляване и поддържане на концентрациите на аерозоли в помещенията под
установените граници и на разумно достижимо ниско ниво при всички експлоатационни
състояния и проектни аварии;
3. вентилиране на помещенията, съдържащи
инертни или вредни газове.
(2) При проектиране на вентилационните
системи се отчитат следните фактори:
1. механизмите на механично и термично
смесване;
2. ограничената ефективност на очистване
на аерозолите;
3. изтегляне на въздуха от потенциално
замърсените зони в близост до източника на
замърсяване;
4. осигу ряване на отдалеченост меж ду
местата за изхвърляне и вземане на въздуха;
5. осигуряване на по-високо налягане в
зоните с по-ниско замърсяване от това в зоните с по-високо замърсяване;
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6. предотвратяване на разпространението на
димни газове и продукти на горене, отделяни
при пожар към съседни помещения.
Чл. 156. (1) В проек та се предви ж дат
вентилационни и очистващи системи за освобождаване на газообразните радиоактивни
вещества в околната среда.
(2) Филтриращите компоненти на очистващите системи трябва да са достатъчно
надеждни, за да изпълняват функциите си с
необходимия коефициент на очистване при
всички режими на експлоатация. В проекта се предвиждат средства за изпитване на
ефективността им.
Чл. 157. (1) В п роек та се п редви ж дат
авт омат изи рана сист ема за ра диац ионен
контрол в помещенията и на площадката на
ЯЦ и система за контрол на радиационната
обстановка в зоната за превантивни защитни
мерки и наблюдаваната зона, които осигуряват
получаване и обработване на информацията
за радиационната обстановка, за ефективността на защитните бариери, за активността
на радионуклидите, както и информация,
необходима за прогнозиране на измененията
в радиационната обстановка при всички експлоатационни състояния и аварийни условия.
(2) Техническите средства на автоматизираната система за радиационен контрол
осигуряват изпълнението на:
1. радиационен технологичен контрол;
2. радиационен дозиметричен контрол;
3. радиационен контрол на помещенията
и площадката на ЯЦ;
4. радиационен контрол за ограничаване
на разпространението на радиоактивно замърсяване.
(3) Лабораторните методи и техническите
средства на системата за контрол на радиационната обстановка осигуряват измерване на
съдържанието на техногенни радионуклиди в
почвата, водата, отлаганията, растителността,
водната флора и фауна и селскостопанската
продукция.
Г л а в а

с е д м а

СТРОИТЕЛСТВО И ВЪВЕЖДАНЕ В
ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Раздел I
Общи изисквания
Чл. 158. Експлоатиращата организация
осъществява контрол на изпълнението на
проектните, ст роителните и монта ж ните
работи и на качеството на влаганите материали, конструкции и компоненти с помощта
на собствена организационна структура и в
съответствие с изискванията на нормативната
уредба.
Чл. 159. По време на строителството и
въвеждането в експлоатация площадката на
ЯЦ трябва да се контролира, охранява и под-
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държа с цел осигуряване на защита на КСК,
провеждане на изпитванията и съхраняване
на съответствието с техническия проект и
анализите на безопасността.
Чл. 160. Доставените КСК трябва да са
произведени в съответствие с програми за
осигуряване на качеството, които включват
инспекции на технологичния цикъл, чистота,
калибриране и проверка на работоспособност.
Чл. 161. (1) Експлоатиращата организация
осигурява авторски надзор от проектанта на
ЯЦ за осъществяване на техническа помощ.
(2) Производст вото на конст ру к ции и
компоненти на площадката на ЯЦ, методите
за строителство, монтажните дейности, единичните изпитвания и инспекциите по време
на строителството се съгласуват с проектанта
на ЯЦ.
Чл. 162. (1) Строителните и монтажните
дейности и единичните изпитвания на КСК,
важни за безопасността, се изпълняват в
съответствие с писмени процедури, които
съдържат мерките за осигуряване на съответствие с изискванията за безопасност, за
осигуряване на качеството и за техническа
безопасност на персонала.
(2) Дейностите на доставчиците се изпълняват в съответствие с процедури, спецификации и чертежи с определени изисквания за
осигуряване на качеството.
Чл. 163. (1) По време на строителството
и въвеждането в експлоатация се използват
възможностите за обучение на експлоатационния персонал в работни условия с цел
запознаване със строителните и монтажните
решения, провеждането на изпитванията на
КСК и на ЯЦ като цяло и резултатите от тях,
проверката на валидността на експлоатационните и организационните процедури за
техническо обслужване, надзор и инспекции,
за допускане до работа и за управление на
несъответствията.
(2) Цели ят персона л, вк лючително на
доставчиците и на външните изпълнители,
който участва в строителните и монтажните
дейности и при въвеждането в експлоатация,
се обучава за формиране на култура на безопасност в съответствие с чл. 24 и 25.
Чл. 164. (1) По време на строителството
и въвеждането в експлоатация се извършва
сравнение на изградените, доставените и
монтираните КСК с техните проектни характеристики.
(2) На конструкциите и елементите, които
могат да влошат своите характеристики по
време на строителството, се извършва техническо обслужване. Техническото обслужване
при въвеждане в експлоатация отговаря на
същите изисквания както при експлоатация.
(3) На КСК, на които впоследствие ще се
извършва контрол на метала, се провежда
встъпителен контрол.
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(4) На откритите и незащитените компоненти се извършват подходящи дейности
за защита от попадане на чужди тела и от
замърсяване.
Чл. 165. При предаване на управлението
и контрола на завършените работи по време
на строителството, монтажа и въвеждането в
експлоатация от една организация на друга се
осигурява, че документите, свързани с КСК,
са проверени за пълнота и точност, че всички
несъответствия или незавършени работи могат
да се идентифицират и са решени по начин,
който няма да повлияе на безопасността.
Чл. 166. Преди началото на въвеждане
в експлоатация се разработват, въвеждат и
осигуряват:
1. организационни документи за управление
на въвеждането в експлоатация;
2. предели и условия при въвеждане в
експлоатация;
3. експлоатационни инструкции, процедури за техническо обслужване, изпитвания и
надзор на КСК, важни за безопасността;
4. документи от системата за управление,
включително за контрол на измененията;
5. инструкции за действие на персонала в
случай на авария и вътрешен авариен план
на ЯЦ;
6. система за физическа защита и система
за пожарна безопасност;
7. достатъчно персонал, който притежава необходимата квалификация и правоспособност.
Раздел II
Програма за въвеждане в експлоатация
Чл. 167. Експлоатиращата организация
разработва и изпълнява програма за въвеждане в експлоатация, която обхваща всички
експ лоатационни състояни я. Резул тат и те
от изпълнението на програмата трябва да
демонстрират съответствие на характеристиките на КСК, важни за безопасността, и на
параметрите на технологичните процеси на
ЯЦ с изискванията на проекта и условията
на издаденото разрешение на председателя на
Агенцията за ядрено регулиране за въвеждане
в експлоатация.
Чл. 168. (1) С програмата за въвеждане в
експлоатация се осигурява:
1. изпълнение на всички изпитвания, които
са необходими за демонстриране на съответствието на изградената ЯЦ с проектните
изисквания;
2. изпълнение на изпитванията в логична
последователност;
3. определени са точките на задържане в
процеса на въвеждане в експлоатация;
4. експлоатационният персонал е обучен
и процедурите са валидирани.
(2) Изпитванията, провеждани в изпълнение на програмата за въвеждане в експлоатация, не трябва да водят до експлоатационни
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състояния и аварийни условия, които не са
анализирани в междинния отчет за анализ
на безопасността.
Чл. 169. (1) Въвеждането на ЯЦ в експлоатация се изпълнява на последователни етапи,
за които се разработват отделни програми.
Изпълнението на всеки следващ етап се предхожда от оценка на резултатите от предходния
етап и потвърждаване на изпълнението на
поставените цели и проектни изисквания.
(2) Всяка етапна програма описва:
1. последователността, времетраенето и
логическата връзка между отделните дейности
на етапа;
2. началното и крайното състояние на етапа;
3. организацията на изпълнение и необходимия персонал;
4. предпоставките за изпълнение на изпитванията;
5. изискванията за технологична подготовка и осигуряване на енергоизточници и
работни флуиди;
6. критериите за приемливост и за оценка
на тяхното изпълнение;
7. условията за преминаване към следващия етап.
(3) Етапните програми съдържат график
и списък на процедурите за изпълнение на
изпитванията.
Чл. 170. (1) Изпитванията се провеждат
съгласно писмени процеду ри, които като
минимум съдържат изисквания за:
1. въвеждане и извеждане на временните
изменения, необходими за провеждане на
изпитването;
2. проверка за изпълнение на предпоставките и началните условия за провеждане на
изпитването;
3. използваните средства за измерване и
тяхното калибриране;
4. пределите и условията за провеждане
на изпитването;
5. средствата за водене на записи за резултатите от изпитването;
6. критериите за приемливост на резултатите и техните допустими диапазони;
7. ясни и недвусмислени указания за изпълнение на изпитването;
8. ясни правила при неизпълнение на критериите за приемливост;
9. възстановяване на нормалното състояние
на ЯЦ след изпълнение на изпитването.
(2) Разработването, утвърждаването, изменението, разпространението и съхранението
на процедурите за изпитване и отчетните
документи с резултатите от тях трябва да са
в съответствие със системата за управление.
Чл. 171. Одобряването на резултатите от
изпитванията трябва да е така организирано,
че да се постигнат следните цели:
1. извършено е сравнение на поведението
на ЯЦ с проектните изисквания;
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2. осигурени са достатъчно данни за преоценка на проектните основи, когато поведението на блока се различава от очакванията;
3. да се установи, че ЯЦ, така както е
изпитана, позволява продължаване на следващия етап от въвеждането в експлоатация
или изпълнение на следващото изпитване.
Чл. 172. (1) Дейностите по въвеждане в
експлоатация се изпълняват в съответствие
с програмата за въвеждане в експлоатация,
процедурите за изпълнение на изпитванията,
експлоатация, техническо обслужване, надзор
и инспекции.
(2) В процеса на въвеждане в експлоатация
се проверяват приложимостта и качеството
на процедурите за експлоатация.
Чл. 173. (1) Преди началото на зареждане
на активната зона с ядрено гориво се изпитват и проверява работоспособността на КСК,
важни за безопасността, необходими за този
етап, провеждат се изпитвания за определяне
характеристиките на контура на топлоносителя на реактора, изпитва се ефективността
на биологичната защита и се осъществява
радиационен контрол на помещенията, площадката, зоната за превантивни защитни
мерки и наблюдаваната зона.
(2) Преди първоначалното достигане на
критично състояние на активната зона се
провеждат функционални изпитвания на КСК,
важни за безопасността, за потвърждаване на
изпълнението на предвидените функции и на
съответствието с проектните характеристики.
(3) Преминаването на различни нива на
мощност се извършва след успешни неутронно-физически експерименти на реакторната
инсталация и завършване на всички строителни и монтажни дейности.
(4) Опитната експлоатация като етап от
въвеждането в експлоатация се изпълнява за
еволюционни ЯЦ.
Чл. 174. Енергиен блок на ЯЦ, който е
в процес на въвеждане в експлоатация, се
изолира физически от други работещи или
строящи се блокове на същата площадка.
Г л а в а

о с м а

ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Раздел I
Управление на експлоатационната безопасност
Чл. 175. (1) Управителният орган на експлоатиращата организация приема документ, който определя политика на безопасност, с която
дава най-висок приоритет на безопасността във
всички дейности, и поема ясен ангажимент
непрекъснато да подобрява безопасността и да
стимулира персонала за критично отношение
към извършваната работа с цел постигане на
най-високи резултати.
(2) С политиката на безопасност трябва да
бъде запознат персоналът, който изпълнява
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дейности, които имат влияние върху безопасността, по такъв начин, че политиката да бъде
разбрана и приложена. Ключови елементи от
политиката на безопасност се представят на
външните изпълнители, за да бъдат разбрани
и приложени изискванията на експлоатиращата организация.
Чл. 176. (1) Политиката на безопасност
предвижда издаването на инструкции за нейното прилагане и за контрол на дейностите,
които имат влияние върху безопасността.
(2) Политиката на безопасност определя
ясно формулирани цели и намерения по безопасност, които могат лесно да се контролират
и проследяват от ръководния персонал.
(3) Политиката на безопасност изисква
непрекъснато повишаване на ядрената безопасност посредством:
1. непрекъснат процес на преоценка на
безопасността на ЯЦ с отчитане на експлоатационния опит, изследванията и анализите
на безопасността и достиженията на науката
и технологиите;
2. навременно прилагане на практически
възможните подобрения;
3. използване без забавяне на съществена
нова информация, която може да бъде свързана с безопасността на ЯЦ.
(4) Адекватността и статусът на прилагане
на политиката на безопасност се оценяват
по-често от периодичния преглед на безопасността.
Чл. 177. (1) Ядрената централа се експлоатира по безопасен начин, като:
1. решенията, свързани с безопасността,
трябва да са навременни и да се предхождат
от съответните проучвания и консултации,
за да бъдат отчетени всички аспекти на безопасността;
2. проблемите на безопасността трябва
да са предмет на анализи на безопасността,
изпълнени от квалифициран и независим от
експлоатацията персонал;
3. на персонала трябва да се осигурят
необходимите технически средства и работни условия за изпълнение на дейностите по
безопасен начин;
4. изпълнението на дейностите непрекъснато се контролира чрез подходящи управленски
процеси, за да се осигури поддържане на нивото
на безопасност и при необходимост – неговото
повишаване;
5. приложимият експлоатационен опит,
развитието на международните стандарти за
безопасност и новите знания, придобити от
научноприложните проекти, непрекъснато се
анализират и използват за подобряване на ЯЦ
и на дейностите на експлоатацията;
6. процесите се управляват чрез документирана система за управление, която обхваща
всички дейности, включително дейностите на
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доставчиците и външните организации, които могат да имат влияние върху безопасната
експлоатация.
(2) Изп ъ лнениет о на изиск вани я та за
безопасност и на изискванията за физическа
защита трябва да удовлетворява както целите
на безопасността, така и целите на физическата
защита. Възможните конфликти се решават
чрез взаимодействие между ръководния персонал по безопасност и по физическа защита.
(3) Мерките за техническа безопасност на
персонала се интегрират с програмите за ядрена безопасност и за радиационна защита по
начин, който осигурява поддържане на риска
за безопасността толкова нисък, колкото е
разумно постижимо.
Чл. 178. (1) При експлоатация на ЯЦ се
разработва и прилага система за непрекъснат
мониторинг на безопасността и на изпълнението на дейностите. Систематичната самооценка на всички нива на експлоатиращата
организация е неотменна част от тази система.
(2) Мониторингът и самооценката трябва
да определят постигнатото ниво на безопасно
изпълнение на дейностите и всички признаци
на понижаване на това ниво.
(3) Мониторингът включва поведението на
персонала и неговото отношение към безопасността и нарушенията на експлоатационните
предели и условия, експлоатационните процедури, регулиращите изисквания и условията
на лицензиите за експлоатация. За целите
на мониторинга на състоянието на ЯЦ на
изпълняваните дейности и на поведението на
персонала се извършват систематични обходи
на ръководния персонал.
(4) Разработват се и се използват подходящи
индикатори за безопасно изпълнение, които да
позволяват ръководният персонал да открива
и да реагира на слабостите и несъответствията
в управлението на безопасността.
(5) В резултат на мониторинга и прегледа на безопасното изпълнение се определят
и изпълняват коригиращи мерки, които се
контролират и оценяват.
Чл. 179. (1) Периодичните прегледи на
безопасността трябва да оценят последствията
от кумулативния ефект на стареенето, измененията и преквалификацията на КСК, експлоатационния опит, съвременните стандарти
за безопасност и постиженията на науката и
технологиите, промените в характеристиките
на площадката на ЯЦ и организационните и
управленските проблеми. Периодичните прегледи трябва да са насочени към осигуряване
на високо ниво на безопасност през целия
експлоатационен срок на ЯЦ.
(2) Обхватът на прегледа включва факторите
на безопасност по чл. 89, които да се оценят с
детерминистични методи. При изпълнение на
изискванията по чл. 80, ал. 1 вероятностните
анализи могат да се използват в обобщената
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оценка на безопасността най-вече за определяне на приноса на установените факти в
общото ниво на безопасност.
(3) На основата на получените резултати
трябва да се изпълнят всички коригиращи
мерки и практически изпълними изменения за
постигане на нивото на безопасност, определено в съвременните стандарти за безопасност.
Чл. 180. (1) При нормална експлоатация
всички физически бариери трябва да са работоспособни, а всички нива на защита да
се намират в състояние на готовност. При
установена неработоспособност на физическа
бариера или липса на готовност на ниво на
защита реакторната инсталация се спира и
се привежда в безопасно състояние.
(2) Неработоспособността на физическа
бариера или неготовността на ниво на защита при всички експлоатационни състояния
се обосновават в проекта и в оценката на
безопасността на ЯЦ.
Чл. 181. (1) За поддържане на нивата на
защита в състояние на готовност експлоатацията на ЯЦ се осъществява в съответствие
с предели и условия за експлоатация.
(2) Пределите и условията за експлоатация
се определят и обосновават на базата на проекта, анализите на безопасността и изпитванията
при въвеждане в експлоатация и периодично и
при необходимост се преразглеждат за отразяване на експлоатационния опит, извършените
изменения на КСК, важни за безопасността,
новите анализи на безопасността и развитието
на науката и технологиите.
(3) Измененията на пределите и условията
за експлоатация се обосновават чрез анализи
на запасите на безопасност и независим преглед на тези анализи.
Чл. 182. (1) Пределите и условията за
експлоатация обхващат всички състояния
на нормална експлоатаци я, вк лючително
работа на мощност, подкритично състояние
на реакторната инсталация, презареждане на
активната зона и всички преходни между тези
състояния режими на работа или временни
състояния, вследствие на техническо обслужване и изпитвания и включват като минимум:
1. предели за безопасност;
2. стойности на параметрите за сработване
на системите за безопасност;
3. експлоатационни предели и условия;
4. изпитвания, проверки, надзор и оперативен контрол на КСК, важни за безопасността;
5. м и н и ма л но кол и чес т во операт и вен
персонал в експлоатационните състояния,
включително правоспособния и квалифициран
персонал на БПУ;
6. действия на персонала при отклонения
от пределите и условията за експлоатация.
(2) За избягване на нежелателното често
сработване на системите за безопасност се
осиг у ряват адек ватни запаси меж д у екс-
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плоатационните предели и стойностите на
параметрите за сработване на системите за
безопасност.
(3) При определяне на пределите за безопасност се използва консервативен подход с
отчитане на неопределеностите в анализите
на безопасността.
(4) Експлоатационните предели и условия
включват предели на експлоатационните параметри, минималното количество на работоспособните КСК (в работа или в резерв) за
всяко състояние при нормална експлоатация,
действията, които да се предприемат в случай
на отклонение от експлоатационните предели,
и времето за изпълнение на тези действия.
(5) В случаите, в които условията за работоспособност на КСК, важни за безопасността,
не могат да бъдат изпълнени, се определят
действията и времето за привеждане на енергийния блок в безопасно и стабилно състояние.
Чл. 183. (1) В случай че оперативният персонал не може да потвърди, че енергийният
блок се експлоатира в рамките на експлоатационните предели, или когато поведението на
блока е неочаквано, се предприемат незабавни
мерки за неговото привеждане в безопасно и
стабилно състояние.
(2) Енергийният блок не може да бъде пуснат в експлоатация след непланово спиране,
докато не бъде демонстрирано, че това може
да се извърши безопасно.
Чл. 184. (1) Програмата за надзор включва контрол на съответствието с пределите
и условията за експлоатация, включително
на тенденциите в рамките на установените
предели, за да бъдат установени отклоненията
от проектните цели.
(2) В случаите на несъответствие с пределите и условията за експлоатация се предприемат незабавни действия за възстановяване на съответствието с изискванията. За
предотвратяване на такива несъответствия
в бъдеще се изпълняват коригиращи мерки.
(3) Слу чаите, при които предприетите
действия при отклонение от пределите и условията за експлоатация не са такива, каквито
са предписани, включително когато са превишени допустимите времена за изпълнение на
тези действия, се считат за несъответствия с
пределите и условията за експлоатация.
Чл. 185. Пределите и условията за експлоатация, събрани в един документ (технологичен
регламент за експлоатация), трябва да са леснодостъпни за персонала на БПУ, който да е
запознат с тях и техните технически основи.
Ръководният персонал на експлоатиращата
организация трябва да има ясна представа за
тяхното значение за безопасността.
Чл. 186. (1) Дейностите, които имат влияние върху безопасността, се анализират и
контролират, за да се осигури, че радиационният риск при тяхното изпълнение е толкова
нисък, колкото е разумно постижимо.
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(2) Всички оперативни дейности се оценяват за техния потенциален риск. Нивото на
оценката и контролът на дейностите трябва
да зависят от степента на тяхната важност
за безопасността.
(3) Изпитвания на КСК, важни за безопасността, специални режими на експлоатация
или експерименти, които не се съдържат в
технологичния регламент за експлоатация или
в експлоатационните процедури, се оценяват
за тяхното влияние върху безопасността и
се изпълняват по специални програми и
процедури след положително становище на
Агенцията за ядрено регулиране.
Чл. 187. (1) Ядрената централа се управлява
от компетентни ръководители, запознати с
принципите за осигуряване на безопасността, особеностите на технологичния процес и
рисковете, свързани с него. Всички дейности,
които имат влияние върху безопасността, се
изпълняват от персонал, който притежава
необходимата квалификация и опит.
(2) Експлоатационното състояние на ЯЦ
и на измененията в него се контролират и
управляват от правоспособен и квалифициран
оперативен персонал при условията и по реда
на ЗБИЯЕ.
(3) При експлоатация на ЯЦ на БПУ се
намират поне двама оператори, притежаващи
удостоверения за правоспособност, издадени
от председателя на Агенцията за ядрено регулиране.
(4) Отговорностите и правомощията на оперативния персонал и на лицата, отговорни за
безопасността при експлоатация, се определят
в длъжностни инструкции и в длъжностни
характеристики за всяко работно място.
Чл. 188. (1) Оперативният персонал експ лоат и ра ЯЦ в с ъо т ве т с т вие с п исмен и
експлоатационни инструкции и процедури.
Стриктното спазване на инструкциите и процедурите е съществен елемент на политиката
на безопасност на ЯЦ.
(2) Нивото на изчерпателност на инструкциите и процедурите трябва да зависи от тяхното предназначение. Указанията трябва да са
ясни и кратки, верифицирани и валидирани.
(3) Инструкциите, процедурите и помощните материали трябва да са ясно идентифицирани, различими съобразно тяхното
предназначение и леснодостъпни в БПУ и при
необходимост – в други пултове за управление.
Чл. 189. (1) Експлоатационните инструкции и процедури за нормална експлоатация
се разработват въз основа на проектната и
тех ническата док у ментаци я, пределите и
условията за експлоатация и резултатите от
въвеждането на ЯЦ в експлоатация.
(2) Действията на оперативния персонал
при аварийни условия, възникнали при всички експлоатационни състояния, се определят
в аварийни инструкции и в ръководства за
управление на тежки аварии (РУТА).
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Чл. 190. (1) Аварийните инструкции обхващат проектните аварии и сценариите, при
които може да бъде предотвратено значително
повреждане на горивото в активната зона или
в басейна за съхранение на отработено гориво.
Аварийните инструкции трябва да са симптомно ориентирани (СОАИ) и съвместими с
алармените процедури и РУТА.
(2) Аварийните инструкции за проектни
аварии трябва да дават указания за достигане
на стабилно безопасно състояние на ЯЦ, а
аварийните инструкции за сценариите, при
които може да се предотврати значително
повреждане на ядрено гориво – за възстановяване или компенсиране на загубени функции на безопасност и за действия за предот
вратяване на повреда на ядреното гориво в
активната зона или в басейна за съхранение
на отработено гориво.
(3) Комплектът на СОАИ съдържа:
1. процедури за диагностика на състоянието;
2. процедури за оптимално възстановяване
при преходни режими и проектни аварии;
3. процедури за следене на състоянието и
за възстановяване на функции на безопасност,
като подкритичност, охлаждане на активната
зона, отвеждане на остатъчното топлоотделяне, наличие на топлоносител, цялост на контура на топлоносителя на реактора и цялост
на херметичната конструкция;
4. процедури за преход към РУТА.
(4) При разработване на СОАИ се определят форма, структура и съдържание, които:
1. дават конкретни, точни и достатъчни
указания на персонала за извършване на
предписаните действия, включително при
необходимост от преход към други процедури,
инструкции и ръководства, като се отчита
работата само на квалифицираното за съответните условия оборудване и измервателни
средства;
2. лесно се отличават от инструкциите
за нормална експлоатация и са удобни за
използване;
3. съдържат указания за наблюдение на
определени технологични параметри (симптоми) за следене на автоматичните действия
на системите, основни операторски действия
за непосредствено изпълнение и очаквания
резултат от тях, алтернативни операторски
действия при неуспех на основните;
4. ясно разграничават допълнително приложената справочна информация, необходима на
операторите при изпълнение на процедурите.
Чл. 191. (1) Ръководствата за управление на
тежки аварии трябва да водят до намаляване
на последствията от тежки аварии в случаите,
когато действията на персонала, включително мерките, определени в СОАИ, не са били
успешни за предотвратяване на повреждането
на активната зона или на ядреното гориво в
басейна за съхранение.
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(2) Ръководствата за управление на тежки
аварии и СОАИ трябва:
1. да осигуряват възможност за управление
на аварии, които едновременно въздействат
на реактора и на басейна за съхранение на
отработено гориво и отчитат възможното
взаимодействие между реактора и басейна
за съхранение;
2. да отчитат възможностите един енергиен блок да осигурява друг енергиен блок
на площадката на ЯЦ, без да компрометира
своята безопасност;
3. да осигуряват своето изпълнение, дори
когато всички ядрени съоръжения на площадката на ЯЦ са в аварийни условия при
отчитане на зависимостите между системите
и общите ресурси;
4. да отчитат очакваните условия на площадката на ЯЦ, включително радиологичните условия, свързани с авариите, за които
са предназначени, и изходното събитие или
външната опасност, която може да е причината за него.
Чл. 192. (1) Ръководствата за управление
на тежки аварии се основават на стратегии
за управление на сценариите, определени с
анализа на слабостите и на способностите
на енергийния блок при тежки аварии и на
възможните мерки за управление, включително за защита на херметичната конструкция.
В РУТА се отчита с приоритет работата на
квалифицираните за съответните условия
оборудване и измервателни средства.
(2) При разработване на РУТА и СОАИ се
използват специфични данни за съответния
енергиен блок. Ефективността на операторските действия се валидира аналитично с
използване на проверени компютърни програми и специфични за енергийния блок изчислителни модели. Резултатите от анализа
се документират и използват за техническа
основа на инструкциите.
(3) Аварийните инструкции и ръководства
се верифицират и валидират от независима
група експерти съгласно установени вътрешни правила (програми) във вида, в който те
се използват. Практическата възможност за
изпълнение на операторските действия се
валидира със симулаторни средства.
(4) Актуалността на аварийните инструкции и ръководства се проверява периодично
от експлоатиращата организация.
Чл. 193. (1) При експлоатацията се разработва и се прилага процес за управление на
конфигурацията на ЯЦ с цел осигуряване на
съгласуваност между проектните изисквания,
физическата конфигурация на КСК, важни
за безопасността, и експлоатационните документи.
(2) Организационните мерки за управление
на конфигурацията трябва да осигурят, че
измененията на ЯЦ и КСК, важни за безо-
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пасността, са идентифицирани, проектирани,
оценени, изпълнени и документирани.
(3) Под ход ящи организационни мерк и
трябва да се предвиж дат за измененията
в конфигурацията на ЯЦ, произтичащи от
техническото обслужване, изпитванията, ремонтите и модернизацията на ЯЦ.
Чл. 194. Временните и постоянните изменения на КСК, важни за безопасността, се
планират, контролират и изпълняват по начин,
който не влияе на способността ЯЦ да бъде
експлоатирана безопасно. Измененията, включително тези на организационната структура,
на пределите и условията за експлоатация, на
инструкциите и процедурите, на методите и
компютърните програми за оценка на безопасността се категоризират, като се използва
степенуван подход с подходящи критерии
съобразно тяхната важност за безопасността.
Чл. 195. (1) При изменения на КСК, важни
за безопасността, последователно се изпълняват следните стъпки:
1. определяне на причините и обосноваване
на необходимостта от изменението;
2. определяне на изискванията за проектиране и за обхвата и методите за оценка на
безопасността;
3. проектиране и обосноваване на безопасността, производството, доставката, инсталирането и изпитванията;
4. внасяне на изменения в документите и
обучение на персонала;
5. въвеждане в действие на изменението.
(2) Първоначалната оценка на безопасността оценява и обосновава категорията на
предложеното изменение. Детайлна и задълбочена оценка на безопасността трябва да
бъде изпълнена, освен ако първоначалната
оценка не покаже, че обхватът на тази оценка
може да бъде редуциран, за да демонстрира,
че всички аспекти на безопасността са отчетени и са изпълнени приложимите изисквания за безопасност. Обхватът, заключенията
за нивото на безопасност и последствията
от предложените изменения се оценяват от
персонал, който не е включен първоначално
в тяхното проектиране или изпълнение.
(3) Изпълнението и изпитванията на измененията на КСК, влиянието им на процедурите
и обучението на персонала, включително на
пълномащабния тренажор, се изпълняват в
съответствие с процесите и документите на
системата за управление.
(4) Преди въвеждане на измененията в
работа персоналът трябва да бъде обучен да
ги обслужва и експлоатира, а всички приложими експлоатационни документи да бъдат
преработени или обновени.
Чл. 196. (1) Временните изменения на
КСК, важни за безопасността, се управляват
съгласно специфични процедури. Всички вре-
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менни изменения ясно се маркират на тяхното
технологично място, на съответните алармени
сигнализации и органи за управление. Оперативният персонал трябва да бъде запознат
с тези изменения и с техните последствия за
експлоатацията на ЯЦ.
(2) Броят и времетраенето на временните
изменения се ограничават до минимум. Оставащите в действие временни изменения периодично се оценяват за тяхната необходимост.
Чл. 197. (1) При експлоатация се разработва и систематично се прилага програма за
събиране, анализиране и документиране на
собствения и на чуждия експлоатационен опит,
както и на експлоатационните събития в ЯЦ.
(2) С оценката на експлоатационния опит
на ЯЦ се определят скритите недостатъци,
свързани с безопасността, потенциални предпоставки и възможни тенденции на влошено
изпълнение на дейностите, които имат влияние върху безопасността или намаляване
на запаси на безопасност. Съществените
заключения и тенденции се докладват на
ръководството на ЯЦ.
(3) За изпълнение на програмата по ал. 1,
за разпространение на резултатите, важни за
безопасността, и за определяне на препоръки
за подобрения се определя персонал, който
е подходящо обучен и получава адекватни
ресурси и подкрепа от ръководството на ЯЦ.
(4) За предотвратяване на повторения и
за противодействие на нежелани за безопасността събития се изпълняват препоръките
за подобрения, прилагат се навременни и
подходящи коригиращи мерки, а добрите
практики се отчитат.
(5) Информацията, свързана с експлоатационния опит и с безопасността, се организира,
документира и съхранява по начин, който
позволява лесно да бъде търсена и намирана,
сортирана и оценявана от определен за тези
цели персонал.
Чл. 198. (1) Важните за безопасността експлоатационни събития се докладват в съответствие с установени процедури и критерии.
От персонала на ЯЦ се изисква да докладва
отклоненията от нормалната експлоатация
и трябва да се окуражава да докладва почти
събитията, важни за безопасността.
(2) В случай на значими за безопасността откази или отклонения от нормалната
експлоатация се осигурява получаването на
съвети за необходимите коригиращи мерки
от производителя на КСК, проектанта или
научния ръководител на ЯЦ.
Чл. 199. Информацията, произтичаща от
експлоатационния опит, се разпространява
до съответния персонал, споделя се със заинтересованите национални и международни
организации и се използва при обучението на
персонала, изпълняващ дейности, които имат
влияние върху безопасността.
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Чл. 200. Периодични прегледи на ефективността на обратната връзка от експлоатационния опит, основани на определени
показатели или критерии, се изпълняват от
експлоатиращата организация в рамките на
процеса за самооценка или от независим екип.
Чл. 201. (1) При експлоатация на ЯЦ се
разработват спецификации и процедури за
доставка, верификация, приемане, отчитане и
контрол, зареждане, използване, презареждане
и изпитване на ядреното гориво и компонентите на активната зона.
(2) В активната зона се зарежда само ядрено
гориво, което е произведено съгласно утвърдените спецификации, проектните критерии
за ядреното гориво и за неговото обогатяване.
(3) Използването на нов тип ядрено гориво се счита за изменение, което съществено
променя конфигурацията на ЯЦ, и се предшества от детайлна и задълбочена оценка на
безопасността.
Чл. 202. (1) Решенията, планирането, оценката, изпълнението и контролът на всички
операции или изменения, които включват
ядрено гориво и могат да повлияят на управлението на реактивността, се предприемат
в съответствие с програмата за управление
на реактивността, с утвърдените процедури и
експлоатационните предели за ядрено гориво.
(2) За мониторинг на активната зона се
разработва и прилага програма, която осигурява, че:
1. параметрите на активната зона са измерени, тенденциите са анализирани и са оценени
за откриване на дефекти на ядреното гориво;
2. действителното състояние на активната
зона е в съответствие с проектните изисквания;
3. стойностите на основните експлоатационни параметри са записани и съхранени по
логичен, последователен и лесен за използване начин.
Чл. 203. (1) Оперативните действия, които водят до изменение на реактивността, се
изпълняват по обмислен и внимателен начин
за осигуряване поддържането на реактора в
рамките на експлоатационните предели и
условия и постигане на очакваната реакция
на реакторната инсталация.
(2) Експлоатационните процедури за пускане на реактора, работа на мощност, спиране
на реактора и презареждане на активната зона
включват предпазни мерки и ограничения,
необходими за осигуряване на плътността на
ядреното гориво и съответствието с експлоатационните предели и условия за целия срок
на експлоатация на ядреното гориво.
(3) Процедурите за работа с ядрено гориво
и компоненти на активната зона осигуряват
контролирано преместване на свежо и облъчено ядрено гориво, подходящо съхранение и
подготовка за превозване или транспортиране.
За контрол и за изпълнение на операциите с
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ядрено гориво се определя отговорно лице с
необходимия опит, знания и квалификация.
Чл. 204. (1) Планирането на основните
ремонти е непрекъснат, насочен към подобрения процес, който отчита проведените,
предстоящите и бъдещите основни ремонти.
(2) В процеса на планиране и на изпълнение на основни те ремон т и се от чи тат
факторите на безопасността и се осигурява
техният приоритет. Специално внимание се
отделя на управлението на реактивността,
отвеждането на остатъчното топлоотделяне,
манипулирането с ядреното гориво и осигуряването на цялост на контура на топлоносителя
на реактора и херметичната конструкция.
Управлението на конфигурацията на ЯЦ в
това експлоатационно състояние трябва да
е в съответствие с пределите и условията за
експлоатация.
(3) За управление на основните ремонти и
за обезпечаване на необходимите ресурси за
осигуряване на безопасността се разработват
програми и процедури.
(4) Задачите, отговорностите, правомощията и линиите на взаимодействие на групите
и лицата, включени в подготовката, изпълнението и оценката на графиците и дейностите
на основните ремонти, се определят в административни процедури и се изпълняват от
персонала на ЯЦ и от външните изпълнители.
(5) Оп т и м иза ц и я та на ра д иа ц ион ната
защита и на техническата безопасност на
персонала, минимизирането на генерираните
радиоактивни отпадъци и контролът на химич
ните опасности се отчитат в програмите и
процедурите за основните ремонти.
(6) След завършването на всеки основен
ремонт се извършва изчерпателен преглед на
дейностите за документиране на научените
уроци.
Чл. 205. При експлоатация на ЯЦ се прилагат мерките за осигуряване на пожарната
безопасност, определени в анализа на риска
от пожар. Тези мерки включват изисквания за
управление на дейностите, които имат влияние
върху пожарната безопасност – техническо
обслужване, контрол на горивните материали,
обучение на персонала, изпитвания и аварийни
учения, изменения на разположението и конфигурацията на системите за пожарогасене,
системите за пожароизвестяване, вентилационните системи, системите за електроснабдяване и системите за управление на системите
за безопасност и на технологичните процеси.
Чл. 206. (1) За предотвратяване на вътрешни пожари се разработват процедури за
управление и минимизиране на количествата
горивни материали и възможните потенциални
източници на възпламеняване, които могат
да засегнат КСК, важни за безопасността.
Процедурите осигуряват работоспособността
на техническите средства за пожарна безопас-
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ност чрез инспекции, техническо обслужване
и изпитване на пожарните бариери, системите
за пожарогасене и за пожароизвестяване и
ръчните средства за пожарогасене.
(2) За определяне на отговорностите и
действията на персонала при пожар се разработват стратегия за борба с пожарите и
аварийни инст ру к ции, които се усвояват
чрез аварийни учения. Стратегията обхваща
всяка област, в която вътрешен пожар може
да засегне КСК, важни за безопасността, и
защитата на радиоактивните материали.
Чл. 207. (1) Когато за борба с пожари се
използват силите на национални или регионални групи за пожарна защита, се създава
координация между персонала на ЯЦ и тези
групи и се осигурява запознаването им с
рисковете на ЯЦ.
(2) Когато в борбата с пожари е включен
персонал на ЯЦ, неговата организация и количество, изискванията за правоспособност
и за обучение трябва да са документирани и
потвърдени от компетентно лице по пожарна
защита.
(3) За оценка на ефективността на борбата
с пожари се провеждат периодични съвместни
аварийни учения.
Чл. 208. Когато експлоатиращата организация възнамерява да експлоатира ЯЦ след
установения проектен срок на експлоатация,
се разработва и изпълнява широкообхватна
програма за дългосрочна експлоатация, която
включва:
1. предварителни условия, включително
лицензионната основа, изпълнени мерки за
повишаване и верификация на нивото на
безопасност и наличните експлоатационни
програми;
2. определяне на КСК, които ще бъдат
предмет на програмата;
3. категоризиране на КСК по отношение
на процесите на стареене и деградация и избор на стратегия за продължаване на техния
експлоатационен ресурс при необходимост;
4. провеждане на нови анализи на безопасността на основата на ограничаващи във
времето предположения и начални условия;
5. план за подготовка на дългосрочната
експлоатация.
Раздел II
Водене на експлоатацията
Чл. 209. Организационното звено, на което
е възложена експлоатацията на ЯЦ, изпълнява
следните задачи, функции и отговорности:
1. планиране на всички дейности, свързани
с експлоатацията при разработване на интегрирана програма за експлоатация съвместно
с другите организационни звена;
2. планиране на човешките ресурси и развитието на кариерата на оперативния персонал;
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3. непосредствена експлоатация на ЯЦ
чрез мониторинг и управление на системите
в съответствие с установените правила, експлоатационни и административни процедури
и пределите и условията за експлоатация;
4. надзор и управление на действията на
оперативния персонал от ръководителя на
смяната;
5. организация на надзора на дейностите по
презареждане на активната зона и извършване
на основните ремонти;
6. разработване на експлоатационни процедури и инструкции и координация на тяхната
подготовка за осигуряване на безопасна и
надеждна експлоатация на КСК;
7. коорд и н и ра не на разрабо т ва нет о и
изпълнението на програми и политики за
безопасна експлоатация;
8. участие в разработването на програмите
за надзор на КСК, важни за безопасността, и
координация на тяхното изпълнение;
9. разработване и изпълнение на процесите
за управление на експлоатацията, които осигуряват осведоменост на оперативния персонал
за изпълняваните дейности и поддържане на
конфигурацията на ЯЦ;
10. поддържане на конфигурацията чрез
точно изпълнение на промените в статуса на
ЯЦ, необходими за изпълнение на дейности
те за техническо обслужване, изменения и
изпитвания;
11. установяване на отказите, дефектите
и недостатъците в КСК с цел планиране и
ефективно изпълнение на дейностите за техническо обслужване;
12. подкрепа на дейностите на основните
ремонти чрез включване на оперативен персонал в разработване на графика за изпълнение, изпитванията, определяне и контрол
на оперативното състояние на компонентите
и системите и възстановяване на работното
състояние на системите;
13. разработване и изпълнение на процедури за предотвратяване на нерегламентиран
достъп до или вмешателство в КСК, важни
за безопасността;
14. определяне на нуждите от обучение,
включване в разработването на програмите
за обучение, в контрола на учебните сесии и
в оценката на учебните програми;
15. потвърждаване на доброто състояние на
помещенията, КСК и материалното състояние
в районите на ЯЦ, за които отговаря;
16. определяне на експлоатационни цели и
намерения, които са в съответствие с общите
цели и намерения на ЯЦ;
17. докладване и участие в разследването
на всички експлоатационни събития и отклонения, включително почти събития и събития
с ниско ниво на важност, и в определянето
на мерките за намаляване на вероятността
за тяхната повторна проява;
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18. регистриране, оценка и документиране
на значимия за безопасността вътрешен и
външен експлоатационен опит и разпространение на информация за него до оперативния
персонал.
Чл. 210. (1) При всички експлоатационни
състояния и аварийни условия и по всяко време се осигурява необходимият квалифициран
оперативен персонал.
(2) Броят и съставът на оперативните смени
отчитат периодичното обучение, възложените
задачи и нивото на автоматизация на технологичните процеси, както и осигуряването на
разнообразие и резервиране на компетентностите в смяната.
(3) Вза имодейс т виет о на операт и вн и я
персонал по време на смяната, воденето на
експлоатацията, осъществяването на комуникациите и изпълнението на командите,
начинът за предаване и приемане на смяната
и връзките с другите организационни звена
се определят в инструкция за оперативните
взаимоотношения.
Чл. 211. (1) Обитаемостта и добрите условия
за работа (осветление, шум, ниво на радиация, температура, средства за комуникация)
се поддържат в БПУ и РПУ при всички експлоатационни състояния и аварийни условия.
(2) Центърът за управление на аварии,
РПУ и всички местни пултове за управление
се поддържат в работоспособно състояние,
леснодостъпни са и са свободни от излишни
материали, осигу рени са с необходимите
документи и средства за комуникация и периодично се проверяват.
(3) На вентилационните системи на БПУ
и РПУ и техните филтърни модули се провеждат периодични функционални изпитвания
за потвърждаване на тяхното съответствие с
проектните характеристики и коефициенти
на очистване.
Чл. 212. (1) При експлоатацията на ЯЦ се
разработват и прилагат алармени процедури,
които определят действията на оперативния
персонал при наличие на алармени сигнали
на пултовете за управление и на дисплеите
на информационните системи на БПУ. Неочакваните алармени сигнали се обявяват и
документират. Всички алармени сигнали се
третират като коректни и валидни, освен ако
не е потвърдено, че са лъжливи, на базата на
оценка по други признаци.
(2) Информацията за статуса на алармените
сигнали и причините за тяхната поява трябва
да е налична за оперативния персонал на БПУ.
(3) Неработоспособните алармени сигнали, независимо дали са вследствие на отказ,
или са преднамерено изведени от работа, се
документират и тяхното количество трябва
да бъде минимизирано.
(4) За определяне на съответствието на
засегнатите системи и компоненти с предели-
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те и условията за експлоатация и за контрол
на технологичните параметри се осигуряват
алтернативни средства за оперативния персонал на БПУ.
(5) В случаите на преходни режими, нарушения на нормалната експлоатация или други
ситуации, при които се проявяват многобройни алармени сигнали, се извършва детайлен
анализ за определяне на неочакваните или
несъвместимите със ситуацията алармени
сигнали.
(6) При изпълнение на аварийна процедура
оперативният персонал на БПУ дава по-висок приоритет на оценката на изпълнение
на функциите на безопасност от оценката на
статуса на алармените сигнали.
Чл. 213. (1) За поддържане на химичните
параметри в определените предели, за ограничаване достъпа на химични замърсители и за
ограничаване на радиационните фактори при
въвеждане в експлоатация и експлоатация на
ЯЦ се прилага програма за контрол на воднохимичните режими и на радиохимичните
параметри.
(2) Програмата включва мониторинг и
системи за обработване на данните, които
заедно с лабораторните анализи осигуряват
измерване и записване на химичните и радиохимичните параметри.
(3) Оперативният персонал трябва да е
способен коректно да разбира химическите
параметри, да определя състоянията, които
не отговарят на пределите и условията за експлоатация, да установява неблагоприятните
тенденции, свързани с неточно поддържане
на воднохимичните режими, и да предприема
навременни коригиращи мерки при необходимост.
(4) Данните от радиохимичните анализи,
които са представителни за плътността на
обвивките на топлоотделящите елементи,
систематично се контролират и анализират
за оценка на тенденциите при всички експлоатационни състояния.
(5) Строго се контролира използването
на химични реагенти, включително такива,
внасяни в ЯЦ от външни изпълнители. Подходящи технически и организационни мерки
се прилагат при използването на химични
вещества и реагенти с цел недопускане на
нежелано въздействие или деградация на
КСК, важни за безопасността.
Чл. 214. (1) При експлоатация на ЯЦ се
поддържат добри условия за работа във всички работни зони. Помещенията, системите и
компонентите трябва да са поддържани, добре
осветени, почистени от смазочни материали,
химикали и отпадъци и леснодостъпни за работа. Компонентите, по които са установени
пропуски на флуиди, петна от корозия, разхлабени части или нарушена топлоизолация,
се докладват и се коригират навреме.
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(2) Средствата за радиационна защита, техника на безопасност, бърза помощ и пожарна
безопасност са адекватно разположени, добре
маркирани и налични във всички експлоатационни състояния. Маршрутите за евакуация
са добре осветени, ясно маркирани и свободни
от материали и предмети от всякакъв вид.
(3) Експлоатационният персонал се стимулира да открива и да докладва несъответствия и слабости в състоянието на системите,
компонентите и помещенията.
Чл. 215. (1) За идентифициране на КСК се
разработват, прилагат и непрекъснато се поддържат правила за маркиране, които добре се
познават от персонала. Правилата позволяват
ясно идентифициране на всеки индивидуален
компонент и помещение.
(2) Табелите за маркиране трябва да са
подходящи за условията на околната среда, в
която се монтират, формата и разположението
им позволяват компонентите ясно и лесно да
бъдат идентифицирани и да възпрепятстват
лесното им преместване или погрешно монтиране.
(3) Правилата за маркиране позволяват на
персонала да идентифицира липсващи или
необходими табели и осигуряват предприемане
на навременни коригиращи мерки.
Чл. 216. (1) Оперативното състояние на
всички активни компоненти в системите,
важни за безопасността, се документира,
периодично се проверява по време на експлоатация и се контролира преди пускане на
блока, планови годишни ремонти и планови
изменения на състоянието на реакторната
инсталация.
(2) Специфични мерки се разработват и поддържат за предотвратяване на неоторизиран
достъп до и вмешателство в КСК, важн и за
безопасността. Тези мерки включват контролиран достъп до някои помещения и зони и
ефективна система за заключване на панели
и пултове за управление. Мерките не трябва
да възпреп ятстват оперативни я персона л
ефективно да проверява готовността на системите за безопасност и да изпълнява бързи
и навременни превключвания при нормална
експлоатация и аварийни ситуации.
Раздел ІІІ
Техническо обслужване, изпитвания, надзор
и инспекции. Управление на стареенето
Чл. 217. (1) При въвеждане в експлоатация
и при експлоатация се разработват и изпълняват програми за техническо обслужване,
изпитвания, надзор и инспекции, насочени
към осигуряване на съответствието на работоспособността, надеждността и функционалността на КСК, важни за безопасността,
с проектните изисквания през целия срок на
експлоатация на ЯЦ. Тези програми отчитат
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пределите и условията за експлоатация и се
преразглеждат с отчитане на експлоатационния опит.
(2) Програмите за прогнозно, превантивно и
коригиращо техническо обслужване включват
дейности за контролиране на процесите на
деградация, за предотвратяване на отказите
и за възстановяване на работоспособността и
надеждността на КСК, важни за безопасността.
(3) Програмите за техническо обслужване
отчитат резултатите от програмата за управление на стареенето и включват замяна на
морално остарели КСК или на такива с изтекъл
експлоатационен ресурс, преквалификация на
КСК, важни за безопасността, и използване
на нови ремонтни технологии.
(4) Програмите за периодични инспекции,
надзор и изпитвания потвърждават, че КСК,
важни за безопасността, изпълняват изискванията за по-нататъшна безопасна експлоатация
или са необходими мерки за възстановяване.
Чл. 218. (1) Обхватът и честотата на техническото обслужване, изпитванията, надзорът
и инспекциите на КСК се определят чрез
систематичен подход на основата на:
1. тяхната важност за безопасността;
2. тяхната вътрешноприсъща надеждност;
3. тяхната склонност към деградация (на
основата на експлоатационен опит, научни
изследвания и препоръки на производителите);
4. експлоатационния и друг приложим опит
и резултатите от контрола на състоянието
на КСК.
(2) През целия срок на експлоатация на
ЯЦ на предназначените за предотвратяване
на практически изк лючени аварийни последователности КСК се осигурява същата
надеждност, която е била използвана при
обосновките в проекта.
(3) Контролът на метала се провежда на
интервали, чиято продължителност се определя на основата на откриване на всяко
влошаване на най-натоварения компонент,
преди да доведе до отказ.
Чл. 219. Данните от техническото обслужване, изпитванията, надзорът и инспекциите
на КСК се протоколират, съхраняват и анализират. Тези данни се използват в търсенето
на зараждащи се и повтарящи се откази и
за коригиране на програмата за превантивно
техническо обслужване.
Чл. 220. (1) Програмите за техническо
обслужване се преразглеждат периодично (с
честота, по-малка от веднъж на 10 години) за
отчитане на експлоатационния опит. Всички
предложени изменения се оценяват за ефекта
им на работоспособността на КСК и за съответствието им с приложимите изисквания.
Общото потенциално влияние на техническото
обслужване върху безопасността на ЯЦ също
се оценява.
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(2) При използване на методите на ВАБ за
управление на техническото обслужване се
възприема всеобхватен и структуриран подход
за идентифициране на сценариите за отказ.
Чл. 221. За изпълнение на задачите по техническото обслужване, изпитванията, надзора
и инспекциите се разработват, валидират и
утвърждават работни процедури. Тези процедури определят и действията, които да се
предприемат при отклонение от критериите
за приемливост на получените резултати.
Чл. 222. (1) При въвеждане в експлоатация
и при експлоатация се прилага всеобхватна
система за планиране и за контрол на работите,
която осигурява, че дейностите за техническо
обслужване, изпитвания, надзор и инспекции
са надлежно разрешени, изпълняват се по
безопасен начин и се документират съгласно
работните процедури.
(2) Планирането на работите по КСК,
важни за безопасността, се изпълнява по начин, който осигурява безопасното състояние
на ЯЦ през цялото време на експлоатация и
в съответствие с пределите и условията за
експлоатация. При планиране на работите в
зоната със строг режим се прилага принципът
на оптимизация на радиационната защита
на персонала. Експлоатационният персонал
трябва активно да е включен в процеса на
планиране и определяне на приоритетите на
изпълнение.
(3) Разрешаване на изпълнението на работите се извършва след подходяща и достатъчна
оценка на риска за здравето на персонала и за
безопасността на ЯЦ, произтичащ от дадената
дейност, с отчитане на следните специфични
въпроси:
1. съответствие с пределите и условията
за експлоатация;
2. изол и ра не на рабо т но т о м яс т о, на
средствата за управление, механичните и
електрическите части на КСК и маркиране;
3. мерките за радиационна защита, пожарна
и техническа безопасност;
4. дрениране, запълване и вентилиране на
технологичните системи;
5. средствата за дрениране и вентилиране
на работното място;
6. контрол на извършените изменения.
Чл. 223. Извеждането на КСК, важни за
безопасността, от работа за техническо обслужване, изпитвания, надзор и инспекции
се извършва само с разрешение на отговорния за съответните КСК оперативен персонал. Връщането на КСК в работа се извършва
с разрешение на оперативния персонал след
писмено потвърждение, че новата конфигурация е в съответствие с пределите и условията
за експлоатация и когато е необходимо – след
провеждане на функционални изпитвания.
Чл. 224. (1) Коригиращото техническо
обслужване на КСК се планира, разрешава
и изпълнява колкото е възможно по-бързо
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и в съответствие с пределите и условията за
експлоатация. Приоритетите на изпълнение
зависят от относителната важност за безопасността на дефектните КСК.
(2) След всяко експлоатационно събитие,
вследствие на което са засегнати функции
на безопасност или функционалната цялост
на даден компонент или система, се препот
върждават функциите на безопасност и се
изпълняват необходимите възстановителни
дейности, включително инспекции, изпитвания, техническо обслужване и ремонт, при
необходимост.
Чл. 225. (1) Системата на контура на топлоносителя на реактора се изпитва на плътност
преди подновяване на експлоатацията след
презареждане на активната зона.
(2) Системата на контура на топлоносителя
на реактора се изпитва на якост в края на
всеки инспекционен интервал и в случаите,
определени в проекта на ЯЦ.
Чл. 226. За потвърждаване на плътността
на херметичната конструкция мерките за
надзор включват:
1. изпитвания за определяне размера на
изтичанията от херметичната конструкция;
2. индивидуални изпитвания на херметичните проходки и средствата за херметизация,
като шлюзове, врати и изолиращи органи,
които са част от херметичната конструкция,
за определяне на тяхната плътност и където
е необходимо – на тяхната работоспособност;
3. инспекции на структурната цялост на
металната обшивка и на напрегателните снопове на херметичната конструкция.
Чл. 227. (1) Апаратурата и оборудването,
предвидени за изпитвания и изследвания,
се квалифицират и метрологично се проверяват, преди да бъдат използвани. Воденето
на записи и валидността на метрологичното
осигуряване трябва да са в съответствие със
системата за управление.
(2) Методите и процедурите, апаратурата
и персоналът, използвани за провеждане на
контрол на метала на контура на топлоносителя на реактора, се квалифицират.
(3) В случаите, когато се открият недопустими дефекти на метала или нови индикации
за дефекти в дадена област, се извършват
допълнителни изследвания в проблемната
област и в други аналогични на нея области.
Обхватът на по-нататъшните изследвания
зависи от естеството на дефектите и от степента, в която засягат оценките на ядрената
безопасност и възможните последствия.
Чл. 228. (1) Експлоатиращата организация
разработва, прилага, оценява и подобрява
програма за управление на стареенето, за да
установи всички механизми на стареене на
КСК, важни за безопасността, да определи
техните възможни последствия, както и необходимите мерки за поддържане на тяхната
работоспособност и надеждност.

БРОЙ 76

ДЪРЖАВЕН

(2) Всички КСК, важни за безопасността,
се оценяват за изпълнение на предвидените
функции на безопасност по време на техния
проектен срок с отчитане на механизмите на
стареене и износване, както и възможната
деградация, свързана с времето на тяхната
работа и циклите на натоварване.
(3) Условията на околната среда, параметрите на технологичните процеси, графиците
за техническо обслужване и изпитвания и
стратегията за замяна на КСК, важни за
безопасността, се отчитат като фактори при
управление на стареенето.
(4) За оценка на ефектите на стареене и
за ранното откриване на неочаквано поведение или деградация се извършват контрол,
изпитвания, вземане на проби и инспекции.
Чл. 229. Програмата за управление на стареенето се оценява и обновява като минимум
при провеждане на периодичния преглед на
безопасността, за да включи новата налична
информация и новопоявилите се проблеми, да
използва усъвършенствани методи и средства
и да оцени използваната практика за техническо обслужване.
Чл. 230. (1) Управлението на стареенето на
корпуса на реактора и на неговите заваръчни
шевове отчита всички приложими фактори,
включително радиационно окрехкостяване,
термично стареене и умора, и сравнява тяхното развитие през проектния срок на ЯЦ с
предвиденото в проекта.
(2) Надзорът на основните структури и
компоненти трябва навреме да открива началото на процесите на стареене, за да намали
мерките за предотвратяване и възстановяване.
Раздел IV
Радиационна защита при експлоатация
Чл. 231. Преди въвеждането в експлоатация на ЯЦ се разработват и съгласуват с
компетентните държавни органи програма за
радиационна защита на персонала и програма за радиационен мониторинг на околната
среда. При експлоатацията на ЯЦ програмите
периодично се проверяват и обновяват на
базата на експлоатационния опит.
Чл. 232. (1) Програмата за радиационна
защита на персонала има за цел ограничаване на дозите на облъчване на персонала
под разрешените граници и толкова ниски,
колкото е разумно достижимо, при всички
експлоатационни състояния на ЯЦ.
(2) Изпълнението на програмата за радиационна защита на персонала и постигането
на нейните цели се проверява чрез надзор,
инспекции и одити.
Чл. 233. Програмата за радиационна защита
на персонала се основава на предварителен
анализ на радиационния риск, при който се
отчитат зоните и размерът на радиационните
опасности, и обхваща:
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1. класификацията на радиационните зони
и контрола на достъп до тях;
2. вътрешните правила и надзора на дейностите в радиационните зони;
3. радиационния мониторинг на персонала
и на работното място;
4. планиране на дейностите и разрешенията
за работа в радиационните зони;
5. средствата за колективна и лична защита
на персонала;
6. съоръженията, екраниращите материали
и оборудването за радиационна защита;
7. медицинския надзор на персонала;
8. прилагането на принципа за оптимизация на защитата;
9. редуциране на източниците на йонизиращо лъчение;
10. обучението по радиационна защита;
11. мерките за аварийно реагиране.
Чл. 234. (1) Пределите за течните и газообра зн и т е ра д иоа к т и вн и изх върл я н и я,
определени в технологичния регламент за
експлоатация, се основават на оценка на
тяхното радиологично въздействие върху представителни лица от населението посредством
моделиране на очакваните дози в зависимост
от разстоянието от ЯЦ, консумацията на
храна и питейна вода, източниците на храна
и питейна вода и всички местни обичаи и
практики, които могат да водят до по-високо
от средното облъчване.
(2) Пределите за течните и газообразните
радиоактивни изхвърляния се контролират
посредством мониторинг на източника на
тези изхвърляния и се потвърждават от измервания в околната среда. При мониторинга
на източника могат да се използват три вида
измервания:
1. непрекъснат мониторинг на изхвърлянията;
2. постоянно вземане на проби и лабораторни измервания на активността в пробите;
3. периодично вземане на проби и лабораторни измервания на активността в пробата.
(3) Изборът на вида измерване за контрол
на източника зависи от характеристиките и
количествата на радионуклидите в изхвърлянията, чувствителността на системата за
измерване, очак ваните изменени я на изхвърлянията във времето и възможността за
непланирани изхвърляния, които изискват
бързо откриване и уведомяване.
Чл. 235. (1) Програмата за радиационен
мониторинг на околната среда по чл. 231 се
прилага минимум две години преди очакваното начало на въвеждането в експлоатация
на ЯЦ. Програмата включва измерване на
радиационния фон в околността на ЯЦ и
неговите изменения през годишните сезони,
събиране и радионуклидни анализи на проби от
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зеленчуци, въздух, мляко, вода, утайки, риба,
почва и растителност от няколко определени
пункта извън площадката на ЯЦ.
(2) Програмата за радиационен мониторинг осигурява необходимата информация
за целите на:
1. потвърждаване адекватността на контрола на радиоактивните изхвърляния;
2. съпоставяне на резултатите от мониторинга на околната среда с данните от
мониторинга на източника на радиоактивни
изхвърляния;
3. проверка на валидността на моделите на
околната среда, използвани при определяне
на разрешените предели за радиоактивни
изхвърляния;
4. укрепване на общественото доверие;
5. оценяване на тенденциите в концентрациите на радионуклиди в околната среда.
Чл. 236. (1) При експлоатацията на ЯЦ
генерирането на радиоактивни отпадъци се
поддържа на минимално достижимо ниво по
отношение на активност и обем чрез подходяща експлоатационна практика.
(2) Конструкциите, системите и компонен т и те, п редназначени за п рерабо т ване
и съхраняване на радиоактивни отпадъци
при експлоатацията на ЯЦ, се поддържат в
работоспособно състояние и се контролират
чрез програмите за техническо обслужване,
надзор, изпитвания и инспекции.
(3) Натрупването на големи количества непреработени радиоактивни отпадъци, както и
тяхното продължително временно съхраняване
извън проектните съоръжения, се избягва.
(4) Радиоактивните отпадъци се характеризират на всички етапи от тяхното управление при експлоатацията на ЯЦ. Процесът
на характеризиране включва измерване на
физични и химични параметри, определяне
на изотопния състав и измерване на специфичната активност.
(5) Измененията на характеристиките на
радиоактивните отпадъци при тяхното съхраняване се контролират чрез инспекции и
периодични анализи.
(6) Преработването и съхраняването на
радиоактивните отпадъци осигуряват тяхното
изваждане от съоръженията в края на периода
на тяхното съхраняване.
(7) При експлоатацията на ЯЦ се осигуряват
подходящи запаси в съоръженията за съхраняване на радиоактивни отпадъци в случай
на непредвидени обстоятелства. Степента на
запълване на съоръженията се контролира
и в случай на необходимост се предприемат
мерки за възстановяване на запасите.
(8) Във вътрешния авариен план на ЯЦ се
предвиждат мерки за съхраняване на големи
количества течни радиоактивни отпадъци в
случай на авария със стопяване на активната
зона или повреждане на отработеното ядрено
гориво, съхранявано в ЯЦ.
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Чл. 237. (1) Организационното звено, на
което са възложени функциите за контрол
на радиационната защита при експлоатация
на ЯЦ, трябва да има достатъчна независимост и необходимите ресурси, за да може
ефективно да прилага принципа на оптимизация, да предлага и контролира вътрешните
дозови ограничения и да предприема мерки
за отчитане на изискванията за радиационна
защита на всички нива на експлоатиращата
организация.
(2) Ръководният персонал определя механизми за включване на персонала в разработването на методи за поддържане на дозите на
облъчване на персонала и населението толкова
ниски, колкото е разумно достижимо, и е
длъжен да осигури обратна връзка за ефективността на мерките за радиационна защита.
(3) Персоналът на ЯЦ и на външните изпълнители трябва да е запознат с радиационния риск на изпълняваните дейности и е
лично отговорен за прилагане на мерките за
индивидуална защита.
(4) На персонала на ЯЦ се осигурява предварителен подбор и периодичен медицински
преглед за потвърждаване на неговата здравна
и психо-физиологична годност за заемане на
съответната длъжност.
Раздел V
Квалификация и обучение на персонала
Чл. 238. (1) Експлоатиращата организация
определя изискванията за квалификацията и
обучението, за да осигури, че при изпълнението на дейности, които имат влияние върху
безопасност та, персоналът е способен да
изпълни своите задължения при всички експлоатационни състояния и аварийни условия.
(2) Ръководният персонал на ЯЦ определя
обща политика на обучение и подробен план за
обучение на основата на дългосрочните нужди
от квалифициран персонал, както и цели на
обучението, които потвърждават критичната
роля на безопасността във всички аспекти
на експлоатацията и подкрепят културата на
безопасност.
Чл. 239. (1) За обучение на персонала, който
изпълнява дейности с влияние върху безопасността, се разработват и изпълняват програми
за първоначално и поддържащо обучение на
всяка основна група персонал. Съдържанието на всяка учебна програма се основава на
систематичния подход към обучението.
(2) Учебните програми, лекционните материали, техническите средства за обучение,
компютърните модели и пълномащабните
тренажори отразяват действителното състояние на ЯЦ.
(3) Учебн и т е п р ог ра м и з а пер с она ла
вк л юч ват ра зглеж да не на с о б с т вен и я и
чуждия експлоатационен опит, анализа на
експлоатационните събития, установените
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коренни причини и определените коригиращи действия. Промените в регулиращите
изисквания, в меж дународните стандарти
за безопасност и в ядрените технологии са
предмет на учебните програми за ръководния персонал.
(4) Техническият персонал и външните
изпълнители преминават обучение за придобиване на основни познания по ядрена
безопасност, радиационна защита, пожарна
безопасност и действия при изпълнение на
вътрешния авариен план.
Чл. 240. (1) Оперативният персонал на ЯЦ
се подготвя и обучава за заемането на постепенно възходящи оперативни длъжности след
дублиране на съответните работни места за
обоснован период.
(2) В програмите за обучение на оперативния персонал се включват проектните
основи на ЯЦ, окончателният отчет за анализ на безопасността, пределите и условията
за експлоатация, вътрешният авариен план,
изпълнените изменения на КСК, важни за
безопасността, и атрибутите на културата на
безопасност.
Чл. 241. (1) Оперативният персонал на
БПУ преминава обучение на пълномащабен
тренажор поне веднъж годишно, а оперативните екипи – периодични противоаварийни
тренировки.
(2) Ремонтният персонал се обучава на
макети или реални компоненти за усъвършенстване на професионалните умения и за
намаляване продължителността на операциите
преди реалното провеждане на радиационноопасни ремонтни дейности.
(3) Преди и след изпълнението на отговорни
експлоатационни операции и изпитвания на
КСК, важни за безопасността, се провеждат
инструктажи на персонала, който участва в тях.
Раздел VI
Управление на документите, отнасящи се до
безопасността
Чл. 242. (1) В рамките на системата за
управление процесът за управление на документите при експлоатация на ЯЦ осигурява
наличието, контролирането, използването и
съхранението на документи и данни, отнасящи
се до безопасността, като:
1. проектните спецификации;
2. анализите на безопасността и оценките
на риска от пожар;
3. данните за оборудване и материали;
4. екзекутивните чертежи на системите;
5. документите на производители на КСК;
6. данните от въвеждането в експлоатация;
7. експлоатационни данни;
8. докладите от експлоатационни събития;
9. данните за количеството и разположението на ядрени, радиоактивни и други
специални материали и вещества;
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10. отчетните документи от техническото
обслужване, изпитванията, надзора и инспекциите;
11. проектите, екзекутивните чертежи и
данните за изпълнените изменения на КСК,
важни за безопасността;
12. документите на системата за управление;
13. данните относно квалификацията, заеманите длъжности, медицинските прегледи
и обучението на персонала;
14. данните за воднохимичните режими;
15. данните за професионалното облъчване
на персонала;
16. данните за радиационния контрол в
помещенията и на площадката на ЯЦ;
17. данните за течните и газообразните
радиоактивни изхвърляния;
18. данните от мониторинга на околната
среда;
19. данните за съхранението и превоза на
радиоактивни отпадъци;
20. отчетните документи за периодичните
прегледи на безопасността.
(2) Процесът за управление на документите осигурява надеждното изпълнение на
процеса за управление на конфигурацията
при експлоатация на ЯЦ.
Чл. 243. (1) Документите по чл. 242, т. 1,
2, 3, 4, 8, 11 и 15 се съхраняват в два екземпляра, в две физически разделени помещения,
защитени от пожар и от заливане с вода.
(2) Вътрешният авариен план, процедурите, които могат да се използват при аварийни условия, и други важни документи,
при необходимост, могат да се съхраняват
извън площадката на ЯЦ при осигуряване
на адекватни мерки за тяхната защита от
неправомерен достъп.
Раздел VІІ
Подготовка за извеждане от експлоатация
Чл. 244. (1) Експлоатиращата организация
разработва и поддържа при експлоатацията
на ЯЦ план за извеждане от експлоатация,
който демонстрира безопасното извеждане от
експлоатация и достигане на крайното състояние на площадката съгласно Наредбата за
безопасност при извеждане от експлоатация
на ядрени съоръжения.
(2) Планът за извеждане от експлоатация
се обновява в съответствие с промените на
регулиращите изисквания, измененията на
ЯЦ, напредъка на технологиите, измененията
в необходимостта от извеждане от експлоатация и със Стратегията по чл. 74 от Закона
за безопасно използване на ядрената енергия.
Чл. 245. За осигуряване на необходимия мотивиран и квалифициран персонал за безопасна
експлоатация до края на експлоатационния
срок, за безопасно изпълнение на дейностите в подготвителния период на извеждането
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от експлоатация и за безопасно извеждане
от експлоатация се разработва програма за
управление на човешките ресурси.
Чл. 246. (1) В подготвителния период за
извеждане от експлоатация до отстраняването
на ядреното гориво от реактора и басейна за
съхранение на отработено гориво се поддържа
високо ниво на безопасност.
(2) За ЯЦ с няколко енергийни блока се изпълняват мерки, които осигуряват наличност
на общите КСК за поддържане на безопасността и нуждите на генериращите блокове.
Чл. 247. За улесняване планирането на
извеждането от експлоатация през експлоатационния период се съхраняват и документират
данните за радиоактивно замърсените или за
облъчените КСК. Цялата анализирана информация се събира и предава на лицето – титуляр
на лицензия за извеждане от експлоатация на
ядреното съоръжение.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Аварийни условия“ са отклоненията от
нормалната експлоатация, по-тежки от очакваните експлоатационни събития, включително
аварии със и без стопяване на ядрено гориво.
2. „Активен компонент“ е компонентът,
функционирането на който зависи от външно
въздействие, като команда за задействане, механично преместване или захранване с енергия.
3. „Активен разлом“ е тектоничен разлом
със значителен потенциал за разместване на
прилежащите блокове на земната повърхност
или близо до нея.
4. „Безопасен отказ“ е отказът на система
или компонент, при възникването на който
ядрената централа преминава в безопасно
състояние без необходимост от каквито и да
са действия на управляващите системи за
безопасност.
5. „Безопасно състояние“ е състояние вследствие на очаквано експлоатационно събитие
или аварийни условия, при което реакторът
е подкритичен и основните функции на безопасност могат да се осигурят и поддържат
стабилни в продължение на дълъг период.
6. „Блочен пулт за управление“ е част от
енергийния блок на ядрената централа, която е разположена в специално предвидени
в проекта помещения и е предназначена за
централизирано управление на технологичните процеси, осъществявано от оперативния
персонал и автоматизираните средства за
управление.
7. „Валидиране“ е процесът на определяне
дали продуктът (като компютърни програми,
аналитични методи, модели на ЯЦ, процедури
и инструкции) е подходящ за задоволително
изпълнение на предвидената функция.
8. „Верифициране“ е процесът на определяне дали качеството, или характеристиките
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на продукта (като компютърни програми,
аналитични методи, модели на ЯЦ, процедури
и инструкции) са такива, както е декларирано,
както е предвидено или както се изисква.
9. „Вероятностна оценка на безопасността“ е
многостранен, структуриран подход за определяне на сценариите за отказ и математически
инструмент за определяне на количествени
оценки на риска.
10. „Външно събитие“ е събитие, което не
е свързано с експлоатацията на ЯЦ, но което
би могло да въздейства върху безопасността
на ЯЦ.
11. „Вътрешно събитие“ е събитие, свързано
с експлоатацията на ЯЦ, което би могло да
въздейства върху безопасността на ЯЦ.
12. „Вътрешна самозащита на реакторната
инсталация“ е свойството на реакторната
инсталация да осигурява безопасността на
базата на естествени обратни връзки, процеси
и характеристики.
13. „Геодинамична зона“ е линеен или
пръстеновиден участък от земната кора, в
границите на който е констатиран градиент
на скоростта на кватернерските движения,
равен или по-голям от 1Е-9 за година.
14. „Големи изхвърляния“ са радиоактивни
изхвърляния в околната среда, при които се
налага изпълнението на мерки за защита на
населението, прилагането на които не може
да се ограничи по площ и време.
15. „Единичен отказ“ е отказът, който води
до загуба на способността на системата или на
компонента да изпълняват предписаните им
функции по безопасност, а също и всякакви
последващи откази в резултат от него.
16. „Експлоатационни състояния“ са състоянията на нормална експлоатация и очаквани
експлоатационни събития.
17. „Експлоатационни предели“ са стойности на параметрите и характеристики на
състоянието на системите (компонентите) и
на ядрената централа като цяло, определени
в проекта за нормална експлоатация.
18. „Експлоатационни условия“ са определените в проекта условия относно количеството, характеристиките, състоянието на
работоспособност и техническото обслужване
на системите (компонентите), необходими за
работа без нарушаване на експлоатационните
предели.
19. „Експлоатация“ е цялата дейност, осъществявана за постигане на целта, за която е
била изградена ядрената централа, включително работа на мощност, пускане, спиране,
изпитвания, техническо обслужване, ремонт,
презареждане на ядреното гориво, инспектиране през време на експлоатация, и другите
свързани с това дейности.
20. „Експлоатираща организация“ е лице,
заявител или титуляр на лицензия и/или
разрешение по ЗБИЯЕ.
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21. „Квалифициране“ е процесът на установяване на доказателства, че конструкцията,
системата или компонентът ще работи, когато
това е необходимо, при специфицираните
условия за работа и в съответствие с изискванията за работа на системата.
22. „Компоненти“ са прибори, тръбопроводи, кабели и други изделия, осигуряващи
изпълнението на зададени функции самостоятелно или в състава на системи и разглеждани като структурни единици в анализите
на надеждността и безопасността.
23. „Консервативен подход“ е подходът към
проектирането и конструирането, при който
при извършването на анализи и пресмятания
за параметрите и характеристиките се приемат
стойности и предели, които определено водят
към по-неблагоприятни резултати.
24. „Конструкции, системи и компоненти“
(КСК) са всички съставни части на ядрената
централа освен човешкият фактор. Конструкциите са пасивни елементи, като сгради, съдове
и екрани. Системата е съставена от няколко
компонента, съединени по такъв начин, че да
изпълняват специфична (активна) функция.
25. „Конструкции, системи и компоненти,
важни за безопасността“ са системите за
безопасност, КСК за нормална експлоатация,
неправилната работа или отказите на които
могат да доведат до недопустимо облъчване
на персонала или населението, и техническите средства, предназначени за намаляване
на последствията от неправилна работа или
отказ на конструкции, системи и компоненти.
26. „Конструкции, системи и компоненти за
нормална експлоатация“ са предназначените
за нормална експлоатация КСК.
27. „Контролирано състояние“ е състояние
вследствие на очак вано експлоатационно
събитие или аварийни условия, при което
основните функции на безопасност могат да
се осигурят и което може да се поддържа за
период до достигането на безопасно състояние.
28. „Контур на топлоносителя на реактора“
е контурът, предназначен за циркулиране на
топлоносителя през активната зона в установените в проекта режими и условия на
експлоатация.
29. „Краен поглътител на топлина“ е средата, в която остатъчното топлоотделяне
може винаги да бъде отведено, дори ако
всички други средства за отвеждане на топлината не могат да бъдат използвани или
са недостатъчни.
30. „Култура на безопасност“ е квалификационната и психологическата подготовка
на персонала, при която осигуряването на
безопасността на ядрената централа е приоритетна цел и вътрешна потребност, водеща
към съзнаване на отговорността и самоконтрол при изпълняване на всички дейности,
влияещи на безопасността.
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31. „Лицензионна основа“ е съвкупност от
приложимите регулаторни изисквания към
безопасността на ЯЦ, включително споразумения за поети ангажименти между регулаторния орган и лицензианта под формата на
писмена кореспонденция, изявления, становища и протоколи от проведени двустранни
технически срещи.
32. „Нормална експлоатация“ е експлоатацията на ядрената централа в рамките
на експлоатационните предели и условия и
включва режими на пускане, експлоатация
на мощност, планово и непланово спиране
на реакторната инсталация, презареждане
на активната зона, техническо обслужване и
изпитване на конструкции, системи и компоненти.
33. „Отказ по обща причина“ е отказът
на две или повече системи или компоненти
вследствие на единично конкретно събитие
или причина.
34. „Очаквано експлоатационно събитие“
е отклонение на процеса на експлоатация от
нормалната експлоатация, което се очаква
да възникне най-малко веднъж в рамките
на експлоатационния период на ядрената
централа, но поради предвидените в проекта
мерки не причинява значителни повреди по
КСК, важни за безопасността, или не води
до аварийни условия.
35. „Пасивен компонент (пасивна система)“
е компонентът (системата), чието функциониране не зависи от външно въздействие, като
команда за задействане, механично преместване или захранване с енергия.
36. „Периодичен преглед на безопасността“
е систематична преоценка на безопасността
на ЯЦ в експлоатация, провеждана на определени интервали, за определяне влиянието
на натрупващите се ефекти от стареене, извършените изменения, експлоатационния опит
и техническите достижения и насочена към
осигуряване на високо ниво на безопасност
през срока на експлоатация на ЯЦ.
37. „Персонал“ са всички лица, работещи
постоянно или временно на площадката на ЯЦ.
38. „Постулирано изходно събитие“ е единичен отказ в система (компонент), външно
събитие или грешка на персонала, определени
на етапа на проектиране като способни да
доведат до очаквани експлоатационни събития
или аварийни условия.
39. „Почти събитие“ е потенциално значимо
събитие, което би могло да настъпи вследствие
на реални събития, но не настъпва поради
конкретните обстоятелства в ЯЦ.
40. „Прагов ефект“ е ефектът на непропорционално голямо утежняване на последствията
от събитие в резултат на сравнително малко
изменение в параметър или състояние на КСК.
41. „Практически изключени състояния“ са
състояния, събития, аварийни последовател-
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ности, сценарии, процеси, явления, условия
и натоварвания, които физически не могат
да се случат или за които с комбинация от
детерминистичен и вероятностен анализ на
безопасността е доказана ефективността на
предприетите мерки и изключително ниската
вероятност състоянията да възникнат, определена с високо ниво на доверие. Критерият
за физическа невъзможност се прилага приоритетно при демонстрирането на практически
изключени състояния.
42. „Предели за безопасност“ са определените в проекта стойности на параметрите
на технологичния процес, отклоненията от
които могат да доведат до авария.
43. „Предели и условия за експлоатация“
е съвкупност от правила, определящи предели те на парамет ри те, фу нк циона лни те
възможности и начините на поведение на
КСК и персонала, които са утвърдени по
определения ред с цел осигуряване на безопасна експлоатация на ЯЦ.
44. „Проектни основи“ са набор от условия,
които изрично са взети предвид при проектирането, включително при подобрения на ЯЦ,
в съответствие с установени критерии, така
че да не се надвишават допустимите граници,
посредством планираното действие на КСК,
които изпълняват функции на безопасност.
45. „Проектни предели“ са стойности на
параметрите и характеристиките на състоянието на КСК, важни за безопасността, и
на ЯЦ като цяло, определени в проекта за
всички експлоатационни състояния и аварийни условия.
46. „Разнообразие“ е осигуряване на два
или повече резервни компоненти или системи
за изпълняване на определена функция, при
което отделните компоненти или системи
имат различни свойства, така че да се намали възможността за отказ по обща причина.
47. „Район на разполагане на ЯЦ“ е територията, включително площадката на ЯЦ, на
която се определят условията за разполагане
на ЯЦ и са възможни явленията, процесите и
факторите с природен и техногенен произход,
способни да оказват влияние върху безопасността на ЯЦ.
48. „Ранни изхвърляния“ са радиоактивни
изхвърляния в околната среда, които изискват мерки за защита на населението, чието
прилагане е невъзможно поради липса на
достатъчно време.
49. „Резервен пулт за управление“ е част от
блока на ЯЦ, разположена в предвидено в проекта помещение и предназначена – в случай
на отказ на БПУ, за надеждното привеждане
на блока в подкритично разхладено състояние и неограниченото му поддържане в това
състояние, за задействането на системите за
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безопасност и за получаване на информация
за състоянието на реактора.
50. „Резервиране“ е осигуряване на алтернативни (идентични или разнообразни)
конструкции, системи или компоненти така,
че което и да е от тях да може да изпълни
изискващата се функция независимо от експлоатационното състояние или отказ на останалите конструкции, системи или компоненти.
51. „Система за безопасност“ е система,
важна за безопасността, осигуряваща безопасно спиране на реактора или отвеждане
на остатъчната топлина от активната зона
или ограничаваща последиците от очакваните експлоатационни събития и авариите,
предизвикани от индивидуално изходно събитие. Системите за безопасност могат да са
защитни, локализиращи, управляващи или
осигуряващи.
52. „Състояния на ядрената централа“ са
експлоатационните състояния и аварийните
условия.
53. „Теж ка авари я“ е авари я та, коя то
предизвиква значително повреждане на активната зона.
54. „Управление на аварии“ е предприемане
на комплекс от действия с цел: предотвратяване разширяването на дадено събитие в тежка
авария; намаляване на последиците от тежка
авария; постигане на дълготрайно безопасно
устойчиво състояние.
55. „Функционално изолиране“ е предотвратяване на влиянието на режима на работа
или повреда на една верига или система върху
друга. Функционалното изолиране се прилага
за взаимосвързани вериги и системи, за да се
предотврати разпространението на повреди и
фалшиви сигнали от една към друга, и може
да включва изолация на електрически вериги,
на информационни потоци и др.
56. „Функция на безопасност“ е конкретната цел, която трябва да бъде постигната за
осигуряване на безопасност.
57. „Херметична конструкция“ е съвкупност
от компонентите на строителните и другите
конструкции, която огражда пространството
около реакторната инсталация, образува предвидената в проекта физическа бариера и препятства разпространението на радиоактивни
вещества в околната среда. Пространството,
затворено от херметичната конструкция, образува херметичен обем.
§ 2. С наредбата се въвеждат изисквания
на Директива 2014/87/Евратом на Съвета от
8 юли 2014 г. (ОВ, L 219, 25/07/2014) за изменение на Директива 2009/71/Евратом за
установяване на общностна рамка за ядрена
безопасност на ядрените инсталации (ОВ, L
172, 02/07/2009).

БРОЙ 76

ДЪРЖАВЕН

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Отменя се Наредбата за осигуряване
безопасността на ядрените централи, приета
с Постановление № 172 на Министерския
съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 66 от 2004 г.;
изм. и доп., бр. 46 от 2007 г., бр. 53 от 2008 г.
и бр. 5 от 2010 г.).
§ 4. (1) Разпоредбите на наредбата се прилагат по отношение на заварените ядрени
централи, които са въведени в експлоатация
до влизането в сила на наредбата, доколкото
това е практически приложимо.
(2) Лицата, които експлоатират ядрени
централи по ал. 1, в срок една година от
влизането в сила на наредбата изготвят и
представят за съгласуване на председателя
на Агенцията за ядрено регулиране оценка
на приложимостта на новите изисквания по
безопасност към тези централи и програма,
която съдържа:
1. всички практически приложими мерки за привеждането на съответните ядрени
централи в съответствие с изискванията по
безопасност съгласно наредбата;
2. коригиращи или компенсиращи мерки
за намаляване на несъответствията – по отношение на изискванията по безопасност, които
не могат да бъдат изпълнени в пълен обем,
определени въз основа на задълбочен анализ.
§ 5. Председателят на Агенцията за ядрено
регулиране дава указания по прилагане на наредбата и – при необходимост, издава писмени
ръководства по прилагане на разпоредбите є.
§ 6. Наредбата се приема на основание
чл. 26, ал. 2 ЗБИЯЕ.
Приложение
към чл. 50
Примерен списък на обхващащи сценарии и
събития, които трябва да бъдат отчетени в
проекта на ЯЦ
Събитията, за които има индикация „РВН“,
са приложими за реактори с вода под налягане,
а за които има индикация „КР“, са приложими
за кипящи реактори.
Събитията без индикация са приложими за
всички леководни реактори.
1. Постулирани изходни събития:
1.1. Разкъсване на тръбопровод с малка, средна
и голяма загуба на топлоносител (включително
до разкъсване на тръбопровод от контура на
топлоносителя с максимален диаметър).
1.2. Разкъсване на тръбопроводи по втори
контур с изтичане на вода и пара.
1.3. Принудително намаляване на разхода на
топлоносител.
1.4. Принудително увеличаване на разхода на
топлоносител (КР).
1.5. Принудително увеличаване или намаляване на разхода на основната подхранваща вода.
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1.6. Принудително увеличаване или намаляване на разхода на основната пара.
1.7. Непреднамерено отваряне на клапан на
компенсатора на налягане (РВН).
1.8. Непреднамерено задействане на система
за аварийно охлаждане на активната зона.
1.9. Непреднамерено отваряне на предпазен
клапан на парогенератор (РВН).
1.10. Непреднамерено отваряне на основните
предпазни клапани (КР).
1.11. Непреднамерено затваряне на главен
изолиращ клапан на паропровод.
1.12. Скъсване на тръбичка на парогенератор
(РВН).
1.13. Непреднамерено изключване на турбогенератор.
1.14. Неконтролирано движение на група
органи за регулиране.
1.15. Неконтролирано изхвърляне на орган
за регулиране.
1.16. Непреднамерено намаляване концентрацията на борна киселина в топлоносителя
на реактора и в басейна за съхранение на отработено гориво (РВН).
1.17. Нестабилност на активната зона (КР).
1.18. Неправилно функциониране на система
за нормално подхранване и химичен контрол на
топлоносителя (РВН).
1.19. Скъсване на тръбопроводи или изтичане
от топлообменни тръби в системи, свързани с
контура на топлоносителя и разположени частично извън херметичната конструкция.
1.20. Загуба на външно електрозахранване.
1.21. Аварии при манипулиране с гориво.
1.22. Падане на товари вследствие на отказ
на подемен механизъм.
2. Вътрешни и външни събития и опасности:
2.1. Вътрешен пожар.
2.2. Вътрешна експлозия.
2.3. Вътрешно наводнение.
2.4. Летящи предмети, причинени от разрушаване на компоненти.
2.5. Изтичане на флуиди (включително масла)
от повредени системи.
2.6. Вибрации.
2.7. Камшични удари, реактивни сили и други
силови въздействия, причинени от разрушаване
на тръбопроводи под високо налягане.
2.8. Изходни събития, предизвикани от земетресение, външно наводнение и други природни
явления и опасности.
2.9. Изходни събития, предизвикани от самолетна катастрофа, и други събития, причинени
от човешка дейност.
2.10. Изходни събития, предизвикани от транспортни и индустриални дейности в близост до
площадката или от други условия, които биха
могли да предизвикат външни пожари и експлозии или да застрашат безопасността на ЯЦ.
3. Събития с множествени откази:
3.1. Продължителна пълна загуба на захранване (до няколко дни1, със и без отчитане на
допълнителните стационарни източници на
променливотоково захранване).
Отчита се периодът, необходим за възстановяване
на функциите на безопасност и/или получаване
на помощ отвън.
1
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3.2. Краткотрайна и продължителна загуба
(до няколко дни) на основния краен поглътител
на топлина.
3.3. Очаквани преходни процеси с несработване на системата за аварийно спиране на реактора.
3.4. Неконтролирано намаляване на концентрацията на разтворимия поглътител на неутрони
в топлоносителя (РВН).
3.5. Авария с внасяне на голяма реактивност.
3.6. Пълна загуба на подхранваща вода.
3.7. Авария със загуба на топлоносител и пълна
загуба на една система за аварийно охлаждане
на активната зона (например система високо
налягане и хидроакумулатори).
3.8. Разкъсване на основни компоненти под
високо налягане (непокрити от постулирани
изходни събития).
3.9. Неконтролирано понижаване на нивото
на топлоносителя в реактора при презареждане
или спиране за ремонт (РВН).
3.10. Пълна загуба на техническа вода.
3.11. Загуба на охлаждане на активната зона
в режим на отвеждане на остатъчното енергоотделяне.
3.12. Загуба на активна система за охлаждане
на басейн за съхранение на гориво.
3.13. Скъсване на голям брой топлообменни
тръби на парогенератор (РВН).
3.14. Загуба на системи за безопасност в
дългосрочен план след постулирани събития,
изискващи тяхната работа.
3.15. Изходни събития, предизвикани от земетресение, външно наводнение и други природни
явления и опасности, по-тежки от проектните
събития.
3.16. Изходни събития, предизвикани от самолетна катастрофа, и други събития, причинени
от човешка дейност, по-тежки от проектните
събития.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 246
ОТ 21 СЕПТЕМВРИ 2016 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Наредбата за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита
професионална квалификация на територията
на Република България, необходими за достъп
или за упражняване на регулирана професия на
територията на друга държава членка, приета
с Постановление № 74 на Министерския съвет
от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 28 от 2011 г.; изм. и
доп., бр. 9 и 62 от 2013 г. и бр. 24 от 2014 г.),
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 4, т. 2 след думите „чл. 23, ал. 1“
се добавя „или чл. 30“ и накрая се поставя
запетая и се добавя „или прилагане на общата
система за признаване на доказателства за
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обучение съгласно дял ІІІ, глава І от Директива 2005/36/ЕО“.
2. В чл. 6:
а) в ал. 6 се създава т. 8:
„8. други необходими документи по преценка на компетентния орган по признаването.“;
б) в ал. 8 думата „квалифициран“ се заличава и накрая се добавя „по смисъла на
Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския
парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции
на вътрешния пазар и за отмяна на Директива
1999/93/ЕО (OB, L 257, 28.8.2014 г.)“;
в) в ал. 9 се създава изречение второ:
„Когато държавната такса за предоставяне
на услугата е заплатена по електронен път,
не се прилага документ, удостоверяващ извършеното плащане.“
3. В чл. 8, ал. 3 изречение първо се изменя
така:
„При възникване на основателни съмнения
относно истинността на проведеното обучение
или на представените документи длъжностните лица по ал. 2 могат да изискат потвърждение от съответните компетентни органи.“
4. В чл. 10:
а) създава се нова т. 2:
„2. представените документи за придобита
професионална квалификация са издадени
след обучение, проведено в нарушение на изискванията на българското законодателство;“
б) досегашните т. 2 и 3 стават съответно
т. 3 и 4.
5. В допълнителните разпоредби се създава
нов § 3:
„§ 3. Наредбата въвежда разпоредбите на
Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно признаването на
професионалните квалификации и на Директива 2013/55/ЕС на Европейския парламент и
на Съвета от 20 ноември 2013 г. за изменение
на Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации
и на Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно
административно сътрудничество посредством
Информационната система за вътрешни я
пазар („Регламент за ИСВП“) (ОВ, L 354/132
от 28.12.2013 г.).“
6. Досегашният § 3 става § 4.
§ 2. В Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение
в чуждестранни висши училища, приета с
Постановление № 168 на Министерския съвет
от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 69 от 2000 г.; изм. и
доп., бр. 25 и 79 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г.,
бр. 102 от 2011 г. и бр. 62 от 2013 г.), се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 8 ал. 3 се изменя така:
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„(3) Документите по ал. 1, т. 2 и 5, издадени
от висшите училища извън страните – членки
на Европейския съюз, Исландия, Норвегия,
Лихтенщайн и Швейцария, трябва да отговарят
на изискванията на съответните разпоредби
на двустранни международни договори, по
които Република България е страна, или на
Конвенцията за премахване на изискването
за легализация на чуждестранните публични актове, съставена в Хага на 5 октомври
1961 г., а при липса на такива разпоредби – да
са преминали процедура по общия ред за
легализациите, преводите и заверките на
документи и други книжа. Документите по
ал. 1, т. 2 и 5 с изключение на европейското
дипломно приложение, издадени от висшите
училища в страните – членки на Европейския
съюз, Исландия, Норвегия, Лихтенщайн и
Швейцария, трябва да бъдат придружени с
превод на български език от лице, сключило
договор за извършване на преводи с Министерството на външните работи съгласно
чл. 2а, ал. 2 от Правилника за легализациите,
заверките и преводите на документи и други
книжа, приет с Постановление № 184 на Министерския съвет от 1958 г. (обн., ДВ, бр. 73
от 1958 г.; изм. и доп., бр. 10 от 1964 г., бр. 77
от 1976 г., бр. 96 от 1982 г., бр. 77 от 1983 г. и
бр. 103 от 1990 г.). Документът, удостоверяващ
промяната в имената на заявителя по ал. 1,
т. 7, представен на чужд език, трябва да бъде
придружен с превод на български език.“
2. В чл. 14а, ал. 2 думата „универсален“ се
заличава и накрая се добавя „по смисъла на
Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския
парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции
на вътрешния пазар и за отмяна на Директива
1999/93/ЕО (OB, L 257, 28.8.2014 г.)“.
§ 3. В Постановление № 150 на Министерския съвет от 2010 г. за изменение и допълнение
на Наредбата за държавните изисквания за
признаване на придобито висше образование и
завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета с Постановление
№ 168 на Министерския съвет от 2000 г. (ДВ,
бр. 59 от 2010 г.), § 12 от преходните разпоредби се изменя така:
„§ 12. Процедурите по § 11, за които са
налице основанията по чл. 7а, ал. 1, т. 1 и 2
от Наредбата за държавните изисквания за
признаване на придобито висше образование и
завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, се прекратяват със заповед
на министъра на образованието и науката или
на упълномощено от него длъжностно лице.“
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Мариета Немска
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 247
ОТ 21 СЕПТЕМВРИ 2016 Г.

за изменение и допълнение на Тарифата за
пристанищните такси, събирани от Държавно
предприятие „Пристанищна инфраструктура“,
одобрена с Постановление № 97 на Минис
терския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 38 от
2007 г.; изм. и доп., бр. 56 от 2007 г., бр. 2 от
2008 г., бр. 38 от 2010 г., бр. 72 от 2014 г., бр. 30
от 2015 г.; Решение № 8928 на Върховния административен съд от 2015 г. – бр. 9 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 ал. 3 се изменя така:
„(3) Държавно предприятие „Пристанищна
инфраструктура“ събира канални, тонажни и
светлинни такси от корабите, които посещават пристанищата за обществен транспорт
с регионално значение и пристанищата по
чл. 107 – 109 ЗМПВВППРБ, и обезпечава
достъп до тези пристанища чрез поддържане
на средствата за навигационно осигуряване,
каналите и пристанищната акватория до границата на оперативната акватория.“
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 числото „0,01“ се заменя с „0,04“;
б) в т. 2 числото „0,10“ се заменя с „0,13“;
в) в т. 3 числото „0,01“ се заменя с „0,04“;
г) в т. 4 числото „0,05“ се заменя с „0,07“.
2. Създават се нови ал. 5 и 6:
„(5) За контейнеровози таксите по ал. 1 се
редуцират с коефициент, както следва:
1. за райони 1 и 3 – 0,25;
2. за райони 2 и 4 – 0,74.
(6) За трето и всяко следващо преминаване
на кораб от тип контейнеровоз през морските
плавателни канали и подходи в рамките на
една календарна година таксите по ал. 1 се
редуцират с коефициент, както следва:
1. за райони 1 и 3 – 0,20;
2. за райони 2 и 4 – 0,59.“
§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, в т. 1 и 2 думите „за обществен
транспорт“ се заличават.
2. В ал. 3 думите „за обществен транспорт“
се заличават.
3. В ал. 4 думите „за обществен транспорт“
се заличават.
§ 4. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „за обществен транспорт“
се заличават, а думите „ал. 6 – 9“ се заменят
с „ал. 7 – 10“.
2. В ал. 2 думите „за обществен транспорт“
се заличават.
3. В ал. 3 думите „за обществен транспорт“
се заличават.
4. В ал. 4 думите „за обществен транспорт“
се заличават.
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5. В ал. 5 думите „пътнически, ро-ро“ и
запетаята след тях се заличават.
6. Създава се нова ал. 7:
„(7) За кораби, посещаващи пристанищата
по чл. 109 ЗМПВВППРБ, се събира тонажна
корабна такса в размер 0,05 евро за един бруто
тон за всички райони.“
7. Досегашната ал. 7 става ал. 8.
8. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея
думите „за обществен транспорт“ се заличават.
9. Досегашната ал. 9 става ал. 10 и в нея
думите „за обществен транспорт“ се заличават.
§ 5. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. Фериботните кораби, посещаващи
Фериботен комплекс – Варна, и ро-ро корабите заплащат пристанищни такси общо в размер
750 евро за всяко посещение. В този размер

Бруто тон/водоизместване
(само за чуждестранни военни кораби)

Отпадъци
от нефто
продукти
(Анекс I на
МАРПОЛ
73/78)

ВЕСТНИК
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не е включена стойността за пристанищната
такса за приемане и обработване на отпадъци – резултат от корабоплавателната дейност,
която се заплаща отделно съгласно чл. 8.“
§ 6. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „оперират в
пристанище“ се заменят с „оперират във всяко
пристанище“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. корабите във всяко пристанище за обществен транспорт с национално значение,
включително чуждестранните военни кораби,
когато се използват с търговска цел, заплащат
следната такса, определена в зависимост от
бруто тонажа, съответно от водоизместването – за военните кораби, както следва:

МаксималМаксимална
Максимална
на сума, до
Битово-от- сума, до коТвърди
сума, до която
която копадни води ято корабът
отпадъци
корабът може
рабът може
(Анекс IV може да пре- (Анекс V на
да предаде,
да предаде,
на МАРдаде, без да
МАРПОЛ
без да заплабез да заПОЛ 73/78) заплаща до73/78)
ща допълниплаща допълнително
телно
пълнително

A

Б

A1

Б1

А2

Б2

0 – 2000

35

575

5

575

25

75

2001 – 3000

100

700

10

700

50

80

3001 – 6000

130

700

15

700

65

90

6001 – 10000

200

1000

20

1000

85

165

10001 – 20000

220

1300

25

1300

120

185

20001 – 30000

250

1400

30

1400

180

225

30001 – 40000

450

1800

35

1800

250

350

40001 – 50000

700

1900

40

1900

400

500

> 50 001
900
2000
50
2000
550
750
Забележки:
1. В колони А, А1 и А2 е посочен размерът на таксата в евро за съответния вид отпадъци.
2. В колони Б, Б1 и Б2 е посочено максималното количество отпадъци, изразено в евро, до което корабът има право да предаде отпадъци от съответния вид, без да заплаща допълнително.“
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2. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) За предадени отпадъци над посочените
в колони Б, Б1 и Б2 суми корабът заплаща
директно на съответните оператори на отпадъци съгласно определена от тях тарифа.
(3) Таксите по ал. 1 представляват индиректно заплащане на услугите по приемане
и обработване на отпадъците и обхващат
следните видове:
1. отпадъци от нефтопродукти – сантинни
води, използвани масла, шлам (слъдж) и др.,
съгласно Анекс I на МАРПОЛ 73/78 с последващите му изменения;
2. битово-отпадни води съгласно Анекс IV
на МАРПОЛ 73/78:
a) оттичащи се води и други остатъци от
всякакъв вид тоалетни, писоари и клозетни
шпигати;
б) оттичащи се води от медицински помещения (амбулатории, лазарети и др.) през
умивалници, вани и шпигати, разположени
в такива помещения;
в) оттичащи се води от помещения, поместващи живи животни;
г) други канални води, когато са смесени
с оттичащи се води съгласно букви „а“ – „в“;
д) други битово-канални води съгласно
Анекс IV на МАРПОЛ 73/78 с последващите
му изменения;
3. твърди отпадъци съгласно Анекс V на
МАРПОЛ 73/78:
а) битови отпадъци – хранителни, медицински, пакетиращи материали – пластмаса,
консервени кутии, стъклени съдове, съдове за
храна, хартия, картон и др. – резултат от експлоатацията на кораба, съгласно Анекс V на
МАРПОЛ 73/78 с последващите му изменения;
б) други отпадъци – резултат от експлоатацията на кораба – батерии, бои, омаслени
парцали и др., съгласно Анекс V на МАРПОЛ
73/78 с последващите му изменения.“
3. В ал. 4 думите „Б и Б1, покрива“ се
заменят с „Б, Б1 и Б2, включва и“.
4. В ал. 5, т. 1 думите „анекси ІІ и ІV“ се
заменят с „Анекс ІІ“.
§ 7. В чл. 9, в основния текст думата „поради“ се заменя с „при“.
§ 8. Член 10 се отменя.
§ 9. В чл. 18 думите „български пристанища за обществен транспорт“ се заменят с
„терминали на български пристанища“.
§ 10. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В основния текст след думите „ал. 5“
се добавя „и 6“.
2. В т. 2 думите „ро-ро и“ се заличават.
§ 11. В § 2 от допълнителните разпоредби
т. 10 се изменя така:

ВЕСТНИК
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„10. „Посещение на кораб“ е периодът,
обхващащ престоя на кораба.“
Заключителна разпоредба
§ 12. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Мариета Немска
7761

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 248
ОТ 21 СЕПТЕМВРИ 2016 Г.
за приемане на Тарифа, по която партиите, коа
лициите и инициативните комитети заплащат
предизборните предавания по Българската
национална телевизия и Българското наци
онално радио и техните регионални центрове
при произвеждането на изборите за президент
и вицепрезидент на Републиката и на наци
онален референдум с въпроси: „Подкрепяте
ли народните представители да се избират с
мажоритарна избирателна система с абсолют
но мнозинство в два тура?“, „Подкрепяте ли
въвеждането на задължително гласуване на
изборите и референдумите?“ и „Подкрепяте
ли годишната държавна субсидия, отпускана
за финансиране на политическите партии и
коалициите, да бъде един лев за един получен
действителен глас на последните парламен
тарни избори?“, на 6 ноември 2016 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните
комитети заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия
и Българското национално радио и техните
регионални центрове при произвеждането
на изборите за президент и вицепрезидент
на Републиката и на национален референдум с въпроси: „Подкрепяте ли народните
представители да се избират с мажоритарна
избирателна система с абсолютно мнозинство
в два тура?“, „Подкрепяте ли въвеждането на
задължително гласуване на изборите и референдумите?“ и „Подкрепяте ли годишната
държавна субсидия, отпускана за финансиране
на политическите партии и коалициите, да
бъде един лев за един получен действителен
глас на последните парламентарни избори?“,
на 6 ноември 2016 г., както следва:
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1. Телевизионни предавания:
ТЕЛЕВИЗИОНЕН
КАНАЛ

ДЕН ОТ
СЕДМИЦАТА

ПОНЕДЕЛНИК –
ПЕТЪК

БНТ 1

БНТ 2

БНТ HD

БНТ
Свят

СЪБОТА –
НЕДЕЛЯ

ПОНЕДЕЛНИК –
НЕДЕЛЯ

ПОНЕДЕЛНИК –
НЕДЕЛЯ

ПОНЕДЕЛНИК –
НЕДЕЛЯ

ЧАСОВИ
ПОЯС

ЦЕНА В
ЛВ. ДО
30 СЕК
КЛИП

06:00-12:00 ч.

825

12:00-16:00 ч.

550

16:00-19:00 ч.

715

19:00-22:00 ч.

2255

22:00-24:00 ч.

1650

08:00-12:00 ч.

880

12:00-16:00 ч.

960

16:00-19:00 ч.

905

19:00-22:00 ч.

2800

22:00-24:00 ч.

1200

06:00-12:00 ч.

180

12:00-16:00 ч.

120

16:00-19:00 ч.

250

19:00-22:00 ч.

250

22:00-24:00 ч.

220

06:00-12:00 ч.

180

12:00-16:00 ч.

180

16:00-19:00 ч.

220

19:00-22:00 ч.

250

22:00-24:00 ч.

250

06:00-12:00 ч.

150

12:00-16:00 ч.

180

16:00-19:00 ч.

250

19:00-22:00 ч.

300

22:00-24:00 ч.

200

ЦЕНА В ЛВ. ЗА ИЗЛЪЧВАНЕ
Портрет Анкета
(до
(до
2 ми2 минути)
нути)

Репортаж
(до
1 ми
нута)

ЦЕНА В ЛВ./МИН
Дискусион Интервю
ни форми
(дебати)

1150*

1150*

1380*

200

215

600*

600*

300*

135

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

БНТ 1 – Национален политематичен канал с из- Цените за агитационни клипове над 32'' се калкулират
лъчване 24 часа в денонощието.
по следните коефициенти:
БНТ 2 – Политематичен канал с регионално съдърПродължителност
Коефициенти:
жание с излъчване 24 часа в денонощието.
на агитационен клип
БНТ Свят – Програма за българите, живеещи извън територията на страната, с излъчване 24 часа
31-32''
100% х цена 30''
в денонощието.
БНТ HD – Национален спортно-развлекателен
33-37''
120% х цена 30''
канал с излъчване 24 часа в денонощието.
38-42''
140% х цена 30''
* Забележка. В цената за портрет, анкета и репортаж
е включена такса за изработката.
43-47''
160% х цена 30''
Цените са в лева без ДДС.

48-52''

180% х цена 30''

53-57''

190% х цена 30''

58-60''

200% х цена 30''
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2. Стойност на агитационни клипове по
п рог рам и т е на Бъ л гарско т о на ц иона л но
радио (БНР):
а) излъчване на к липове по Програма
„Хоризонт“:
Понеделник – неделя
Часови пояс
06:00 – 13:00 ч.
13:00 – 23:00 ч.

до 30 секунди

до 1 минута

200 лв.
180 лв.

400 лв.
360 лв.

б) излъчване на клипове по Програма
„Христо Ботев“:
Понеделник – неделя
Часови пояс

до 30 секунди до 1 минута

06:00 – 13:00 ч.

90 лв.

180 лв.

13:00 – 23:00 ч.

50 лв.

100 лв.

ВЕСТНИК

вв) репортаж – 70 лв. за 1 минута (максимална продължителност до 3 минути);
в) по регионални програми на БНР:
аа) визитка – 30 лв. за 1 минута (максимална продължителност до 3 минути);
бб) интервю – 50 лв. за 1 минута (максимална продължителност до 5 минути);
вв) репортаж – 50 лв. за 1 минута (максимална продължителност до 3 минути).
*Забележка. Цените са в лева без ДДС.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 197 от Изборния кодекс и чл. 16, ал. 1
от Закона за пряко участие на гражданите в
държавната власт и местното самоуправление.
§ 2. Постановлението влиза в сила на
26 септември 2016 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов

в) стойност на к липове, излъчвани по
регионалните програми на БНР:
Понеделник – неделя
Часови пояс
06:00 – 13:00 ч.

до 30 секунди до 1 минута
35 лв.

70 лв.

13:00 – 23:00 ч.
25 лв.
50 лв.
* Радио Кърджали излъчва в часовия пояс 09:0012:00 ч.

3. Хроники (отразяване на актуални събития):
а) Пр ог ра ма „ Хори з он т “ – 2 0 0 л в. з а
1 минута (максимална продължителност до
3 минути);
б) регионални програми на БНР – 35 лв.
за 1 минута (максимална продължителност
до 3 минути).
4. Диспути (извън определените по споразумението с БНР 280 безплатни минути
диспути за програма „Хоризонт“ и 60 безплатни минути за регионалните програми
на БНР):
а) Програма „Хоризонт“ – 70 лв. за 1 минута;
б) Програма „Христо Ботев“ – 40 лв. за
1 минута;
в) регионални програми на БНР – 25 лв.
за 1 минута.
5. Други форми:
а) Програма „Хоризонт“:
аа) визитка – 200 лв. за 1 минута (максимална продължителност до 3 минути);
бб) интервю – 200 лв. за 1 минута (максимална продължителност до 5 минути);
вв) репортаж – 200 лв. за 1 минута (максимална продължителност до 3 минути);
б) Програма „Христо Ботев“:
аа) визитка – 70 лв. за 1 минута (максимална продължителност до 3 минути);
бб) интервю – 70 лв. за 1 минута (максимална продължителност до 5 минути);
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За главен секретар на Министерския съвет:
Мариета Немска
7762

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 252
ОТ 28 СЕПТЕМВРИ 2016 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на външните
работи за 2016 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на външните
работи за 2016 г. в размер до 3 405 136 лв. за
извършване на плащане по Общото споразумение за създаване на рамка за управлението
и условията на Механизма за Турция в полза
на бежанците и на сертификата за принос
на Република България с приложения към
него график на плащанията, ратифицирани
със закон (ДВ, бр. 29 от 2016 г.).
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходите по
централния бюджет за 2016 г.
(3) Плащането към Механизма за Турция
в полза на бежанците да бъде извършено в
срок до 3 октомври 2016 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да
се увеличат целевите текущи и капиталови
трансфери за чужбина за официална помощ
за развитие и хуманитарна помощ по „Политика в областта на активната двустранна
и многост ранна дип ломац и я“, бюд жет на
програма „Международно сътрудничество“,
по бюджета на Министерството на външните
работи за 2016 г.
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(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 10, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2016 г.
Чл. 3. Министърът на външните работи на
базата на фактически извършените разходи
да извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на външните работи за
2016 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2016 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и на Закона за ратифициране на
Общото споразумение за създаване на рамка
за управлението и условията на Механизма
за Турция в полза на бежанците и на сертификата за принос на Република България с
приложения към него график на плащанията.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на външните работи.
§ 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
7871

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК
на Патен тното ведомс т во на Реп у бли к а
България
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С този правилник се уреждат устройството и дейността на Патентното ведомство (ведомството), както и негови ят
състав, структура, правата и задълженията
на администрацията му.
Чл. 2. (1) Патентното ведомство на Република България е независим национален
държавен орган за правна закрила на обектите
на индустриална собственост.
(2) Ведомството е юридическо лице на
бюджетна издръжка със седалище в София,
бул. Г. М. Димитров 52б.
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Чл. 3. Дейността на ведомството се осъществява при спазване на принципите на
законосъобразност, публичност и прозрачност
в производството.
Раздел II
Устройство и дейност на ведомството
Чл. 4. Ведомството се ръководи от председател и заместник-председател/и.
Чл. 5. Дейността на Патентното ведомство
е свързана със:
1. извършване на експертиза и приемане
на решения по закрилата на обектите на индустриална собственост;
2. издаване на патенти за изобретения и
свидетелства за регистрация на полезни модели; свидетелства за промишлени дизайни,
търговски марки, марки за услуги, географски
означения и други защитни документи за закрила на обекти на индустриалната собственост;
3. произнасяне по спорове по решенията
на експертизата, искания за обявяване недействителност на защитни документи и за
предоставяне и прекратяване на принудителни
лицензии;
4. обявяване на недействителност, предоставяне и прекратяване на принудителни
лицензии и зависимост на защитни документи;
5. закрила на биотехнологичните изобретения и полезни модели във взаимодействие
с Националната банка за промишлени микроорганизми и клетъчни култури;
6. представителство на Република България
в определени междудържавни организации по
индустриална собственост;
7. осигуряване на изпълнението на задълженията на Република България съобразно
статута за патентните ведомства, регламентиран от международните спогодби, и осъществяване на международно сътрудничество
в тази област, в това число за извършване на
проучвания и експертиза за обекти на индустриалната собственост;
8. издаване и публикуване на бюлетин, предвиден в закон и в международните спогодби;
9. осъществяване на международен обмен на
патентни документи, създаване и поддържане
на информационни системи за обектите на
индустриалната собственост и предоставяне
на информационни услуги за тези обекти;
10. издаване на наредби и инструкции в
рамките на компетенциите на ведомството,
както и предлагане на тарифи за извършваните
дейности и услуги;
11. поддръжка на държавните регистри за защитените обекти на индустриална собственост;
12. образуване на фонд „Индустриална
собственост“ от дарения, собствени средства
и други постъпления;
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13. осъществяване на подготовката на кадри и обучение в областта на индустриалната
собственост;
14. информационна дейност в областта на
индустриалната собственост и популяризиране
на правната закрила на индустриалната собственост и иновационната дейност.
Чл. 6. При осъществяване на дейността
си ведомството:
1. прилага Закона за патентите и регистрацията на полезните модели, Закона за
марките и географските означения, Закона за
промишления дизайн, Закона за топологията
на интегралните схеми и Закона за закрила на
новите сортове растения и породи животни;
2. изпълнява задълженията, произтичащи
от членството на Република България в Европейския съюз, в областта на индустриалната
собственост съгласно Европейската патентна
конвенция, Договора за патентно коопериране
(WIPO), Хагската спогодба относно международното депозиране на промишлени дизайни,
Мадридската спогодба за международна регистрация на марките и Лисабонската спогодба
за закрила на наименованията за произход и
тяхната международна регистрация;
3. участва със свои представители в работни
групи и заседания на международни консултативни комитети, свързани със закрилата на
индустриалната собственост;
4. осъществява постоянен мониторинг на
новоприетото европейско законодателство и
практика и участва в подготовка на проекти
за нормативни актове в областта на индустриалната собственост;
5. предлага и организира провеждането на
инициативи, свързани с популяризиране на
правилата на индустриалната собственост;
6. извършва експертиза и издава решения
по заявки за патенти, регистрация на марки и
географски означения, регистрация на полезни
модели, промишлени дизайни и регистрация
на топологии за интегрална схема;
7. издава сертификати за нови породи животни и сортове растения, както и сертификати за допълнителна закрила на лекарствени
продукти и продукти за растителна защита;
8. извършва вписване на промени в правния
статус за обектите на индустриална собственост;
9. води и поддържа държавни регистри
за защитените обекти на индустриална собственост;
10. води и поддържа регистър на представителите на индустриална собственост;
11. осъществява административнонаказателна дейност при нарушение на права върху
регистрирани марки, географски означения и
промишлени дизайни.
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Ч л. 7. (1) Председат ел я т ос ъщес т вя ва
цялостното ръководство на ведомството и
неговата администрация.
(2) Председателят:
1. представлява ведомството или оправомощава лица, които да го представляват;
2. организира, ръководи и контролира
дейността на ведомството;
3. провежда държавната политика в област
та на индустриалната собственост и определя
стратегическите цели и задачи на Патентното
ведомство;
4. утвърждава щатното разписание на администрацията;
5. сключва, изменя и прекратява трудовите
и служебните правоотношения със
служителите от администрацията и присъжда рангове на държавните служители;
6. взема решения по въпроси от неговата
изключителна компетентност съгласно приложимите нормативни актове, определящи
правомощията на ведомството;
7. ръководи, координира и контролира
дейст ви я та по изп ъ лнение на основни т е
функции по предоставяне на правна закрила
на обектите на индустриална собственост;
8. изпълнява бюджета;
9. информира обществеността за дейността
на ведомството чрез средствата за масово
осведомяване;
10. осъществява международното сътрудничество на Република България с международни
организации или с органи от други държави
в областта на защитата на индустрилната
собственост;
11. предлага ръководителя на работна група
34 Закрила на интелектуалната и индустриалната собственост;
12. сключва договори с външни експерти;
13. командирова служителите от администрацията в страната и в чужбина;
14. представлява ведомството в международни организации и съюзи;
15. сключва договори и/или споразумения
с чу ж дест ранни патентни ведомства или
организации, осъществява сътрудничество
с ръководствата на организации с идеална
цел, вкл. университети, научни институти,
изследователски организации и др.;
16. утвърждава Устройствен правилник
на Патентното ведомство, Правилник за
вътрешния трудов ред, Правилник за реда
за администриране на документите, както и
всички други вътрешни актове, необходими
за законосъобразната дейност на ведомството;
17. решава и други въпроси, свързани с
дейността на Патентното ведомство.
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(3) Правомощията на председателя в негово отсъствие могат да се осъществяват от
заместник-председател, за което се издава
заповед за всеки конкретен случай.
Чл. 8. Заместник-председателят подпомага
дейността на председателя, изпълнява възложените от него задачи и го замества в негово
отсъствие с нарочна писмена заповед.
Чл. 9. Заместник-председателят и служителите от администрацията могат да правят
изявления по въпроси, свързани с дейността
на ведомството, пред средствата за масово
осведомяване само ако са изрично упълномощени за това от председателя, а по конкретни производства пред ведомството – след
приключването им.
Чл. 10. Председателят, заместник-председателят и служителите от администрацията
са длъж ни да изпълн яват добросъвестно
своите задължения, както и да спазват производствена, търговска или друга защитена
от закон тайна, станала им известна при
изпълнение на техните функции.
Раздел III
Състав, структура, права и задължения на
администрацията
Чл. 11. (1) Дейността на ведомството се
осъществява с помощта на администрация,
която се ръководи непосредствено от председателя и включва:
1. главен секретар;
2. обща администрация;
3. специализирана администрация.
(2) Администрацията е организирана в
дирекции.
(3) Общата численост на персонала на ведомството е 114 щатни бройки, в това число
председател, заместник-председател/и. Администрацията е разпределена по структурни
звена съгласно приложението.
Чл. 12. Отдели и сектори се създават,
преобразуват и закриват със заповед на председателя.
Чл. 13. Администрацията подпомага председателя при осъществяване на правомощията
му и извършва дейност по административно
обслужване на гражданите и юридическите
лица.
Чл. 14. (1) За изпълнение на определени
задачи могат да бъдат привличани нещатни
сътрудници в качеството им на експерти.
(2) Правата и задълженията на лицата по
ал. 1 се определят в сключения с тях договор.
Чл. 15. (1) Главният секретар ръководи
админист ративно ведомството и е пряко
подчинен на председателя.
(2) Главният секретар:
1. ръководи, координира и контролира
дейността на административните звена;
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2. отговаря за планирането и отчетността
при изпълнението на ежегодните цели на
администрацията;
3. организира разпределянето на задачите
за изпълнение меж ду административните
звена на ведомството;
4. създава условия за нормална и ефективна
работа на звената във ведомството;
5. осъществява общ контрол за изпълнението на възложените задачи;
6. контролира и отговаря за работата с
документите и за съхраняването им;
7. осъществява контрол върху входящата
и изходящата кореспонденция;
8. координира оперативното взаимодействие
на администрацията на Патентното ведомство
с администрацията на Министерския съвет
и другите органи на изпълнителната власт;
9. утвърждава длъжностните характеристики на служителите, ръководи и контролира
цялостната организация на оценяване на изпълнението на длъжността на служителите
във ведомството;
10. изпълнява и други задачи, възложени
му от председателя със заповед.
Раздел IV
Обща администрация
Чл. 16. (1) Общата администрация подпомага технически дейността на ведомството
и на специализираната администраци я и
извършва дейности по административно и
финансово-стопанско обслужванe.
(2) Общата администрация е организирана
във:
1. дирекция „Административно и информационно обслужване“;
2. дирекция „Финансови и стопански дейности“.
Чл. 17. Дирекция „Административно и информационно обслужване“ извършва дейности,
свързани с административно обслужване на
администрацията и гражданите, като:
1. извършва дейностите, свързани с управ
лението на човешките ресурси, по оценяване
изпълнението на служителите, по обучението и повишаването на професионалната
квалификация на служителите, организира
провеж дането на конк у рси по Закона за
държавния служител, разработва и предлага за одобряване длъжностно разписание и
поименно щатно разписание и длъжностните
характеристики за държавните служители
и за лицата по трудово правоотношение в
администрацията;
2. изготвя заповедите, трудовите договори
и допълнителните споразумения към тях,
свързани с възник ването, изменението и
прекратяването на служебните и трудовите
правоотношения;
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3. образува, оформя и съхранява служебните досиета на служителите във ведомството;
4. организира деловодната дейност към
ведомството, като съхранява входящата и
изход ящата кореспон денц и я и осиг у рява
изпращането и получаването на служебната
кореспонденция;
5. организира извършването на преводи на
материали от български език на чужд език и
от чужд език на български език;
6. изгражда, поддържа и актуализира официалната интернет страница на ведомството
в интернет;
7. осигурява правилното функциониране на
необходимите средства за обработка и пренасяне на информацията – хардуера и софтуера, и
на правилното функциониране на информационните системи на ведомството, включително
и тези, свързани със специализираните бази
данни, като отговаря и за информационната
и мрежовата сигурност на администрацията;
8. осъществява връзките на ведомството със
средствата за масово осведомяване по повод
дейността му, включително чрез подготовка
и изготвяне на съобщения и справки, след
предварително съгласуване с председателя
на Патентното ведомство;
9. организира брифинги, пресконференции,
официални, протоколни и работни срещи и
семинари;
10. съдейства на дирекция „Правни дейности и спорове“ за осигуряване на достъпа
до обществената информация в съответствие
с конституционните права на гражданите и
Закона за достъп до обществена информация;
11. организира участието на служители
на ведомството в международни форуми и в
съвместни програми и проекти за обучение
в страната и в чужбина и задграничните
командировки;
12. подготвя и изпраща поздравителни
адреси и друга протоколна кореспонденция;
13. подготвя, издава и разпространява Официалния бюлетин на Патентното ведомство;
14. организира подготовката на кадри в
областта на индустриалната собственост;
15. поддържа регистър на представителите
по индустриална собственост;
16. обработва и съхранява библиотечния
фонд на ведомството, като комплектова, поддържа и предоставя за ползване документацията за индустриалната собственост – досиетата
на обектите на индустриалната собственост,
колекциите от патентни документи на различни носители (Централен патентен фонд)
и теоретична литература в областта на индустриалната собственост.
Чл. 18. Дирекция „Финансови и стопански дейности“ извършва дейности, свързани
с финансово-стопанското обслужване, като:
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1. отговаря за организацията на финансовата дейност, вътрешнофинансовия контрол,
счетоводството и отчетността във ведомството
в съответствие с разпоредбите на закона;
2. организира отчитането на приходите и
разходите по единната бюджетна класификация в съответствие с определения бюджет;
3. изготвя годишен проект на бюджет;
4. съставя месечни, тримесечни и годишен
отчет за изпълнение на бюджета на ведомството;
5. изготвя ежемесечни и годишни оборотни
ведомости и годишен счетоводен баланс;
6. осигурява правилното прилагане на нормативните актове, свързани с организацията
по нормирането и заплащането на труда на
служителите, и изготвя месечните ведомости
за заплати на служителите;
7. организира и отговаря за текущите и
основните ремонти на сградата, както и за
снабдяването, поддържането, съхраняването,
стопанисването и застраховането на материалната база и собствеността на ведомството;
8. организира транспортното обслужване, регистрира и застрахова предоставените
МПС, осигурява тяхната поддръжка, ремонт
и технически прегледи;
9. проверява документацията преди поемане
на задължение и/или извършване на разход
при спазване на процедурите по ЗОП;
10. подготвя справки за граждани, държавни
органи или други институции;
11. отговаря за правилното стопанисване и
управление на собствеността на ведомството;
12. осигурява отбранително-мобилизационната подготовка;
13. осъществява предварителен контрол
за законосъобразност на всички документи
и действия, свързани с финансовата дейност;
14. изготвя вътрешни правила за финансово управление и контрол съгласно Закона за
финансово управление и контрол в публичния
сектор.
Раздел V
Специализирана администрация
Чл. 19. Специализираната администрация
е организирана в четири дирекции:
1. дирекция „Експертиза и закрила на
изобретенията и промишлените дизайни“;
2. дирекция „Експертиза и опозиция на
марките и географските означения“;
3. дирекция „Правни дейности и спорове“;
4. дирекция „Международно сътрудничество и координация“.
Чл. 20. Дирекция „Експертиза и закрила
на изобретенията и промишлените дизайни“:
1. извършва експертиза и взема решения по
заявки за: издаване на патенти за изобретения,
регистрация на полезни модели, издаване
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на сертификати за нови сортове растения и
породи животни, регистрация на промишлени дизайни, регистрация на топологии на
интегралните схеми, издаване на сертификати за допълнителна закрила за медицински
продукти и продукти за растителна защита;
2. изпълнява задълженията на Патентното
ведомство по Договора за патентно коопериране (PCT) за подаване на заявки за патенти
от заявители с адрес или седалище на територията на Република България;
3. изпълнява задълженията на Патентното
ведомство по Европейската патентна конвенция за подаване на заявки за европейски
патенти;
4. изпълнява задълженията на Патентното ведомство по Хагската спогодба относно
международното депозиране на промишлени
дизайни от заявители с адрес или седалище
на територията на Република България;
5. подготвя за публикация заявки за патенти, постъпили по национален ред, европейски
заявки, заявки за сертификати за допълнителна закрила, заявки за сертификати за нови
сортове растения или породи животни;
6. поддържа държавни регистри за патентите, за полезните модели, за промишлените
дизайни, за сертификатите за допълнителна закрила, за топологиите на интегрални
схеми и европейските патенти с действие
на територията на Република България, за
сертификатите за нови сортове растения и
породи животни;
7. вписва промени в правния статус на
обектите на индустриална собственост и издава съответните документи;
8. администрира годишните такси за поддържане действието на патенти и сертификати
за нови сортове растения и породи животни;
9. дава становища и извършва експертизи
във връзка с прилагане на чл. 65 от Закона
за промишления дизайн;
10. предоставя услуги в областта на изобретенията, полезните модели, промишлените
дизайни, новите сортове растения и породи
животни, топологиите на интегралните схеми, сертификатите за допълнителна закрила
и извършва проучвания за тях;
11. участва с експерти в разработката, съгласуването и поддържането на стандарти и
класификации в областта на индустриалната
собственост;
12. подготвя доклади, предложения, становища, статистики, отчети и др. в областта на
информацията за обектите на индустриалната
собственост;
13. осигурява участие на експерти при международното сътрудничество на ведомството
в областта на изобретенията, полезните модели, промишлените дизайни, новите сортове
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растения и породи животни, топологии на
интегрални схеми в национални и международни органи (съвети, работни групи и др.),
свързани с дейността на дирекцията;
14. поддържа отчет за таксите относно валидизирани европейски патенти и извършва
обмен на данни с ЕПВ по повод български
патентни документи или международни и
европейски заявки за изобретения.
Чл. 21. Дирекция „Експертиза и опозиция
на марките и географските означения“:
1. извършва експертиза и взема решения по
заявки за марки, подадени по национален ред;
2. извършва експертиза и взема решения
по международни регистрации на марки по
реда на Мадридската спогодба и Протокола
към нея;
3. извършва експертиза и взема решения
по за явк и за регист раци я на географск и
означения, заявени по национален ред и по
международни регистрации на наименования
за произход по реда на Лисабонската спогодба
за закрила на наименованията за произход и
тяхната международна регистрация;
4. изпълнява задълженията на Патентното ведомство по Мадридската спогодба и
Протокола към нея за подаване на заявки за
международна регистрация на марки от заявители с адрес или седалище на територията
на Република България;
5. издава защитни документи, поддържа
държавни регистри за марки и за географски
означения, вписва промените в правния статус
на марките и географските означения и издава
съответните документи за това;
6. разглежда и постановява решения по
постъпили възражения и опозиции;
7. дава становища и извършва експертизи
във връзка с прилагане на чл. 81 ЗМГО;
8. предоставя услуги в областта на марките
и географските означения;
9. осигурява участие на експерти в международното сътрудничество на ведомството в
областта на марките и географските означения, в национални и международни органи
(съвети, работни групи и др.), свързани с
дейността на дирекцията;
10. докладва за измененията в класификациите, свързани с марки, превеждане на
новите термини и отразяване на новите термини или другите промени в класификациите
на български.
Чл. 22. Дирекция „Правни дейности и
спорове“:
1. разработва проекти на нормативни и
вътрешноадминистративни актове, свързани
със закрилата на обектите на индустриална
собственост, и дава становища по проекти на
нормативни актове;
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2. проучва резултатите от прилагането на
нормативните актове в областта на индустриалната собственост (включително анализира
съдебните решения) и при необходимост прави
предложение пред председателя за усъвършенстването им или за вземане на мерки за
правилното им прилагане;
3. осъществява процесуално представителство пред съдилищата, вкл. по спорове
относно обекти на индустриална собственост
и издадени наказателни постановления;
4. изготвя становища, консултации и съвети
по правни проблеми на всички дирекции и
служители на ведомството във връзка с обектите на индустриална собственост;
5. дава становища и извършва експертизи
във връзка с прилагане на чл. 81 ЗМГО и
чл. 65 ЗПД;
6. дава становища по искания за възстановяване на срок, за възобновяване на производството, за достъп до досие и за промени в
правния статус на обектите на индустриална
собственост;
7. следи тенденциите на развитие на международните актове в областта на индустриалната
собственост, по които България е страна;
8. организира методическата дейност, свързана с прилагането на действащите закони за
закрила на всички обекти на индустриалната
собственост;
9. организира и осъществява дейността
по установяване на нарушения и налагане
на санкции за нарушени права върху регистрирани марки, географски означения и
промишлени дизайни;
10. разглеж да и изготвя становища по
жалби срещу решения по заявки за патенти
за изобретения, по заявки за регистрация на
полезни модели, промишлени дизайни, марки
и географски означения;
11. разглеж да и изготвя становища по
искания за обявяване на пълна или частична
недействителност на издадени патенти за
изобретения и сертификати за допълнителна
закрила, по искани я за за личаване регист раци ята на полезни модели и промишлени
дизайни, както и по искания за предоставяне
и прекратяване на принудителна лицензи я;
12. разглежда и изготвя становища по искания за заличаване и за отменяне на регистрацията на марки и становища по искания
за заличаване на географски означения;
13. води регистри на решенията, взети или
утвърдени от председателя или заместникпредседател;
14. съхранява административните преписки по висящи производства по споровете и
предоставя на страните достъп до тях;
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15. осъществява цялостно правно обслужване на администрацията, вкл. изготвяне и
съгласуване на заповеди, договори, становища,
правила и др.;
16. отговаря за изготвянето на документации по Закона за обществените поръчки.
Ч л. 23. Ди рек ц и я „Меж д у народно сътрудничество и координация“ организира и
координира международното сътрудничество
на ведомството и осигурява участието му в
национални и международни органи, като:
1. подпомага председателя при определяне
на националните приоритети в областта на
индустриалната собственост и при оформяне на
позицията на България като страна – членка
на Европейския съюз;
2. изготвя рамкови позиции по досиетата,
които се разглеждат от работните органи на
ЕС, които са от компетентността на Патентното ведомство (работна група 34 Закрила на
интелектуалната и индустриалната собственост към СЕВ);
3. изготвя указания за заседанията на работна група Интелектуална и индустриална
собственост към Съвета на ЕС;
4. участва при съгласуване на рамкови
позиции по досиета, които са от компетентността на работна група 25 (Търговска и
външноикономическа политика) и работна
група 30 (Разширяване на ЕС) към СЕВ, в
които участват наши служители;
5. у час т ва п ри изг о т вя не на пози ц и и
и у част ва в заседани я та на Специа лни я
комитет към А дминистративния съвет на
Европейското патентно ведомство, който
администрира европейския патент с единно
действие;
6. участва при изготвяне на позиции и участие в заседанията на Комитета по патентно
право към Европейското патентно ведомство,
Комитета по бюджет и финанси към Европейското патентно ведомство и Европейската
обсерватория за нарушенията на права върху
интелектуална собственост към EUIPO;
7. участва при изготвяне на позиции по
правни въпроси за Генералната асамблея
на СОИС;
8. участва в реализиране на проектите по
Фонда за сътрудничество на EUIPO;
9. осъществява съгласуване на двустранни
договори за сътрудничество с други патентни
ведомства;
10. у част ва със свои п редстави тели в
национални и международни мероприятия,
пряко свързани с дейността на ведомството
и поетите ангажименти (работни групи на
СОИС, Службата по интелектуална собственост на ЕС и др.);
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11. участва в организирането на семинари
в България в областта на патентите, промишления дизайн, марките и географските
означения в партньорство със СОИС или
EUIPO;
12. осъществява кореспонденцията със
СОИС, ЕПВ, Службата по интелектуална
собственост на ЕС и ЕК, вкл. представяне
на статистически данни по отношение на
обектите на индустриална собственост;
13. извършва безплатни меж дународни
проучвания за развиващите се страни по
сътрудничеството със СОИС;
14. подготвя проекта и измененията на
Двустранния план за сътрудничество с ЕПВ
и следи за изпълнението на проектните карти.
Раздел VI
Организация на работа в Патентното ве
домство
Чл. 24. (1) Директорът на дирекция:
1. ръководи дирекцията в съответствие с
определените є с правилника функции;
2. организира и носи отговорност за изпълнението на задачите на съответната дирекция съгласно определените є в правилника
функции;
3. организира и контролира осъществяването на предварителен контрол по постъпили
заявки за регистрация;
4. разпределя работата между служителите
в дирекцията, контролира и отговаря за срочното и качественото изпълнение на задачите;
5. предлага участието на служители от
ръководената от него дирекция и участва в
работни групи за експертиза/опозиция/правни спорове по образуваните във ведомството
производства;
6. отговаря за оперативната работа по експертиза, опозиция, правни спорове на заявките;
7. осигурява взаимодействие с другите
административни звена в съответствие с
установените организационни връзки и разпределението на дейностите между тях;
8. анализира и обобщава практиката на
ведомството в съответната област;
9. при поискване изготвя отчет за дейността
на ръководената от него дирекция и прави
предложения за подобряване на работата є;
10. предлага повишаване, преместване,
стимулиране, санкциониране и освобождаване на служителите в ръководената от него
дирекция;
11. прави предложения за командироване
на служителите от дирекцията в страната и
в чужбина.
(2) Освен определените в правилника функции директорите на дирекции изпълняват и
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други задачи, възложени им от ръководството
на ведомството в рамките на дейността им.
(3) При отсъствие директорът на дирекция
се замества от определен от председателя
служител.
Чл. 25. Държавните служители и лицата,
работещи по трудово правоотношение във
ведомството, изпълняват възложените им
задачи и отговарят пред ръководството на
ведомството и пред прекия си ръководител
за изпълнението на работата съобразно длъжностните си характеристики.
Чл. 26. (1) Работното време на служителите при петдневна работна седмица е 8 часа
дневно и 40 часа седмично.
(2) Работното време на служителите по ал. 1
се определя в границите от 7,30 до 18,30 ч.
със задължително присъствие в периода от
10,00 до 16,00 ч. и с обедна почивка 30 минути
между 12,00 и 13,00 ч.
(3) Работното време на служителите по
ал. 1 се определя със заповед на председателя
на ведомството при отчитане спецификата на
административните звена и задължителното
отработване на установените 8 часа дневно.
(4) Работното време на административното
звено, където се осъществява административното обслужване на гражданите, е от 8,30
до 17,00 ч.
Чл. 27. (1) Служителите могат да получават
допълнително възнаграждение за постигнати
резултати по ред и начин, регламентирани
в Наредбата за заплатите на служителите в
държавната администрация, приета с ПМС
№ 129 от 2012 г. (ДВ, бр. 49 от 2012 г.), и във
вътрешни правила за заплатите на служителите
в Патентното ведомство на Република България.
(2) Средствата по ал. 1 се изплащат от
бюджета на ведомството.
Чл. 28. (1) Ежегодно със заповед на председателя на ведомството на служителите
се изплащат средства за представително и
работно облекло.
(2) За служителите, работещи по трудово
правоотношение, работните места, размерът
на средствата, видът на облеклото, срокът
за износване и други условия за ползване се
определят след предварителни консултации
с представителите на синдикалните организации, с комитета по условия на труд и
служителите, избрани за представители на
работещи по трудово правоотношение по реда
на чл. 7, ал. 2 КТ.
Чл. 29. Деловодната дейност, вътрешният
документооборот (движение и обработка на
вътрешна и външна документация, кореспонденция и поща), образуването и разглежда-
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нето на заявки, архивът и съхраняването на
ведомствените документи се регламентират
с Правилник за реда за администриране
на документите в Патентното ведомство,
който се у твърж дава от председател я на
ведомството.
Чл. 30. Със заповед на председателя могат
да се уреждат и други въпроси, свързани с
организацията на работа във ведомството.
Раздел VII
Предложения и сигнали
Чл. 31. (1) Предложенията и сигналите до
Патентното ведомство се подават в писмена
форма лично или чрез упълномощен представител.
(2) Когато е необходимо предложението
или сигналът да отговаря на определени
изисквания, на подателя се дават съответни
разяснения.
(3) Писменото предложение или сигналът
трябва да съдържа:
1. пълното име/наименование и адрес на
подателя, както и телефон, факс или електронна поща, ако разполага с такива;
2. фактите и обстоятелствата, на които се
основава;
3. дата и подпис;
4. доказателства, когато е необходимо.
(4) Не се образуват производства по анонимни предложения и сигнали.
(5) За анонимни предложения и сигнали
се считат тези, в които не са посочени:
1. имена и адрес – за физически лица;
2. наименованието на организацията или
юридическото лице, изписани и на български
език, седалището и последният посочен в
съответния регистър адрес на управление и
електронният му адрес, ако има такъв;
3. предложения и сигнали, които въпреки
че съдържат реквизитите по т. 1 – 2, не са под
писани от автора или от негов представител
по закон или пълномощие.
Чл. 32. Предложенията и сигналите се
вписват в специален регистър за предложенията и сигналите, като се отбелязва видът,
в който те са подадени. Регистърът се води
от дирекция „АИО“.
Чл. 33. Решение по предложението или
сигнала се взема от председателя на Патентното ведомство.
Чл. 34. Сигналите за злоупотреби с власт
и корупция, лошо управление на държавно
имущество или за други незаконосъобразни
и л и нецелес ъобра зн и дейс т ви я и л и бездействия на длъжностни лица, с които се
засягат държавни или обществени интереси,
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права или законни интереси на други лица,
се подават до председателя на Патентното
ведомство.
Чл. 35. (1) Разглеждането на сигнала се
възлага от председателя на директора на дирекция, имаща отношение към изложеното
в него. В зависимост от изложените факти
в сигнала председателят може да възложи
разглеждането му на няколко дирекции.
(2) За изясняване на сигнала от фактическа страна се вземат предвид обясненията и
възраженията на всички заинтересовани лица.
(3) Когато са изяснени всички факти и обстоятелства по случая, се подготвя становище
до председателя с предложение за решение
по сигнала.
Чл. 36. Решението се постановява от председателя на Патентното ведомство в сроковете
по чл. 121 АПК и се съобщава на подателя на
сигнала и на лицата, чиито права или законни
интереси се засягат, в сроковете по чл. 123 АПК.
Заключителни разпоредби
§ 1. Този устройствен правилник се издава на основание чл. 81, ал. 1 от Закона
за патентите и регистрацията на полезните
модел и и о т мен я изц я ло Ус т ройс т вен и я
правилник на Патентното ведомство на Република България, утвърден на 17.11.2015 г.
(ДВ, бр. 93 от 2015 г.).
§ 2. Този устройствен правилник е утвърден със Заповед № 358 от 17.09.2016 г. на
председателя на Патентното ведомство на
Република България и влиза в сила от датата
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Петко Николов
Приложение
към чл. 11, ал. 3
Ръко водство

Главен секретар
Обща администрация
в т.ч.:
дирекция „Административно и
информационно обслужване“
дирекция „Финансови и стопански
дейности“
Специализирана администрация
в т.ч.:
дирекция „Експертиза и закрила
на изобретенията и промишлените
дизайни“
дирекция „Експертиза и опозиция
на марките и географските означения“
дирекция „Правни дейности и спорове“
дирекция „Международно сътрудничество и координация“
7676
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1
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17
9
84
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31
20
11
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 9 от 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1
„Инвестиции в земеделски стопанства“ от
мярка 4 „Инвестиции в материални активи“
от Програмата за развитие на селските райони
за периода 2014 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 22 от
2015 г.; доп., бр. 40 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 8 се правят следните допълнения:
1. В ал. 3 се създава изречение второ: „В
този случай минималният стандартен производствен обем трябва да е достигнат и за
предходната стопанска година и се доказва
с документите по ал. 2 за предходната стопанска година.“
2. Създава се ал. 5:
„(5) Обработваната от кандидата земя, която участва при изчисление на минималния
стандартен производствен обем на земеделското стопанство, трябва да се стопанисва
съгласно чл. 33б от Закона за подпомагане
на земеделските производители.“
§ 2. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „както и за
членовете на признати групи производители
и признати организации на производители на
земеделски продукти, които са земеделски
стопани“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) За групи производители и признати
организации на производители на земеделски продукти условието по чл. 8, ал. 1, т. 2
се счита за изпълнено, когато общият стандартен производствен обем, формиран като
сбор от стандартните производствени обеми
на земеделските стопанства на членовете на
групата или организацията, отнесен към броя
на земеделските стопани, членове на групата
или организацията, е над 8000 евро.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
„(3) За колективни инвестиции не се подпомагат кандидати, при които някое от лицата,
участващи в юридическото лице, или някой
от членовете на групата или организацията
на производители:
1. притежава доминиращо влияние върху
дейността на кандидата;
2. участва в проекта със стандартен производствен обем на земеделското си стопанство,
който надвишава:
а) 30 на сто от общия стандартен производствен обем, формиран като сбор от стандартните производствени обеми на земеделските
стопанства на членовете, с които те участват
в проекта – за юридически лица, които не са
признати групи производители или признати
организации на производители на земеделски
продукти, и
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б) 40 на сто от общия стандартен производствен обем, формиран като сбор от стандартните производствени обеми на земеделските
стопанства на членовете, с които те участват
в проекта – за признати групи производители
и признати организации на производители на
земеделски продукти;
3. помежду си са свързани предприятия
или предприятия партньори по смисъла на
Закона за малките и средните предприятия.“
§ 3. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 думите „чл. 106, параграф 1,
чл. 107, параграф 1 и чл. 109, параграф 2,
буква „а“ се заменят с „чл. 131, параграф 4
във връзка с чл. 106, параграф 1 и чл. 107“.
2. В ал. 4, т. 1 след думите „заявлението
за подпомагане“ се добавя „или заявката за
плащане“.
3. В ал. 6 думите „Централната база данни
на отстраняванията“ се заменят със „Системата
за ранно откриване и отстраняване“.
§ 4. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 числото „15“ се заменя с „10“.
2. В ал. 4 числото „20“ се заменя с „10“.
3. Алинея 5 се отменя.
4. В ал. 8 числото „70“ се заменя с „60“.
5. В ал. 9 числото „90“ се заменя със „70“.
6. В ал. 11 думите „чл. 32, ал. 1, т. 13“ се
заменят с „чл. 32, ал. 1, т. 14“.
§ 5. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 числото „1 500 000“ се заменя
с „1 000 000“.
2. В ал. 4 числото „1 500 000“ се заменя
с „1 000 000“.
3. В ал. 5 числото „4 000 000“ се заменя
с „1 000 000“.
4. В ал. 7 числото „5 000 000“ се заменя
с „1 000 000“.
§ 6. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 5 т. 7 и 8 се изменят така:
„7. 25 на сто от размера на собствения му
капитал, отразен във финансовите отчети от
публикуваните в търговския регистър от последните две приключени финансови години
и последното приключило тримесечие, преди
подаване на заявката за авансово плащане да
е равен или по-голям от 100 на сто от стойността на искания аванс;
8. 20 на сто от размера на приходите му от
продажби, отразен във финансовите отчети
от публикувани в търговския регистър от
последните две финансови години, да е поголям или равен на 100 на сто от стойността
на искания аванс.“
2. Създава се ал. 11:
„(11) Авансово плащане се допуска при
ползвателите, които са възложители по чл. 5
и 6 от Закона за обществените поръчки не
повече от два пъти за периода на изпълнение
на проекта, при следните условия:
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1. до 12 на сто от общия размер на одобрената финансова помощ по проекта само
за разходи, свързани с проекта, в това число
разходи за хонорари за архитекти, инженери
и консултанти, консултации за икономическа
и екологична устойчивост на проекта, като
авансовото плащане не трябва да надхвърля 50
на сто от стойността на одобрената финансова
помощ по проекта за разходите по тази точка
след съгласуване на обществената поръчка от
РА и вписване на избрания изпълнител в договора за предоставяне на финансова помощ;
2. разликата до 50 на сто от стойността
на одобрената финансова помощ по проекта
след съгласуване на обществената поръчка и
сключване на допълнително споразумение с РА
по договора за предоставяне на финансовата
помощ за вписване на избрания изпълнител;
3. сборът от размера на авансовото плащане по т. 1 и 2 не трябва да надхвърля 50 на
сто от стойността на одобрената финансова
помощ по проекта.“
§ 7. В чл. 23 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, в изречение първо след думата
„кандидата“ се добавя „или членовете на
групата/организацията на производители“,
а след думата „земя“ се поставя запетая и
думите „и отглежданите култури“ се заменят
със „с отглежданите култури и/или нуждите
на животновъдния обект“.
2. В ал. 2 след думата „кандидата“ се добавя
„или членовете на групата/организацията на
производители“.
3. Създава се ал. 3:
„(3) Параметрите и капацитетът на напоителните системи, за които се предоставя
финансова помощ, трябва да съответстват
на площта на обработваната от кандидата
земя и отглежданите култури. Кандидатът
доказва това съответствие чрез обосновка в
бизнесплана, която подлежи на оценка от РА
въз основа на представените към заявлението
за подпомагане документи.“
§ 8. В чл. 24, ал. 1 в основния текст преди
т. 1 след думата „продажба“ се добавя „и/или
за нуждите на животновъдния обект“.
§ 9. Създава се чл. 28а:
„Чл. 28а. (1) Финансова помощ се предоставя
за инвестиции за напоителни системи, ако:
1. са в съответствие с Плана за управление
на речните басейни за съответния район, в
чийто териториален обхват ще се извършват
инвестициите;
2. кандидатът има осигурен достъп до услуги
за напояване и/или е титуляр на действащо
разрешително за водовземане или за ползване
на воден обект за изграждане, реконструкция
или модернизация на съоръжение за водовземане по Закона за водите и се изпълняват
параметрите и условията в разрешителното;
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3. са налични или са предвидени за закупуване и монтиране уреди за измерване на
потреблението на вода в рамките на планираните инвестиции;
4. има влязъл в сила административен
акт, издаден по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или
Закона за биологичното разнообразие, или
писмо, издадено по реда на чл. 2, ал. 2 от
Наредбата за условията и реда за извършване
на оценка за съвместимостта на планове,
програми, проект и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на
защитените зони (ДВ, бр. 73 от 2007 г.), с
който/което се одобрява осъществяването
на инвестиционното предложение.
(2) Инвестиции за рехабилитация на съществуващи напоителни системи са допустими,
при условие че:
1. осигуряват най-малко 15 на сто потенциална икономия на вода, когато се използва
вода от водно тяло, определено в съответния
действащ План за управление на речните
басейни най-малко в добро екологично състояние – за повърхностните води, или добро
количествено състояние – за подземните води;
2. осигурява най-малко 15 на сто потенциална икономия на вода и ефективно намаление
на консумацията на вода с не по-малко от 50
на сто от потенциалната икономия, когато
се използва вода от водно тяло, определено
в по-ниско от добро екологично или количествено състояние в съответния действащ
План за управление на речните басейни и е
обосновано изключение по чл. 156в или 156е
от Закона за водите.
(3) Условията по ал. 2 не се прилагат
за инвестиции, свързани само с енергийна
ефективност на съществуващо съоръжение,
инвестиции за съоръжения за съхранение на
вода или за инвестиции, които използват само
рециклирани води.
(4) Инвестициите по ал. 1, свързани с нетно
увеличение на напояваната площ, трябва да не
оказват значително отрицателно въздействие
върху околната среда, което е преценено по
съответната процедура по реда на глава шеста
от Закона за опазване на околната среда.
(5) Инвестициите по ал. 4, за които екологичното или количественото състояние на
водното тяло, което се засяга, е определено
в по-ниско от добро състояние, в съответния
действащ План за управление на речните
басейни трябва да включват и инвестиции
в съществуваща напоителна система и по
предварителна оценка да осигуряват:
1. най-малко между 15 на сто и 25 на сто
потенциална икономия на вода съгласно техническите характеристики на съществуващата
инсталация и
2. ефективно намаление на потреблението
на вода с не по-малко от 50 на сто от потенциалната икономия в рамките на система за
съответното земеделско стопанство.
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(6) Условията по ал. 5 не се прилагат,
ако снабдяването с вода на инвестициите по
проекта се извършва от съществуващ язовир,
въведен в експлоатация преди 31.10.2013 г. и
за който в План за управление на речния
басейн на Басейнова дирекция за управление
на водите са планирани мерки, свързани с
определяне на лимит за общо водочерпене
или за осигуряване на минимален отток след
язовира и не е налице нарушение на тези
мерки или изисквания.
(7) За проекти с инвестиции по ал. 1 трябва да има разработен инженерен проект от
строителен инженер, вписан в регистъра на
Камарата на инженерите в инвестиционното
проектиране, правоспособен да проектира
системи за напояване.
(8) Инженерният проект по ал. 7 трябва
да показва наличие на съществуващо или
предвидено ново измервателно устройство
на потреблението на вода в земеделското
стопанство и трябва да показва изпълнение
на условията по ал. 2 и/или ал. 5.
(9) Дейностите, свързани с инвестиции за
напоителни системи, трябва да бъдат съгласувани чрез становището за допустимост по
чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите на
инвестиционното предложение по отношение
съответствието му с Плана за управление на
речните басейни и Плана за управление на
риска от наводнения. Становището за допустимост трябва да е издадено от директора на
съответната Басейнова дирекция за управление
на водите към Министерството на околната
среда и водите, в чийто териториален обхват
ще се извършва инвестицията.“
§ 10. В чл. 30, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 4 думите „или в преход към биологично производство на суровини и продукти“
се заличават.
2. Създават се т. 11 и 12:
„11. проекти с инвестиции за напоителни
системи, представени от земеделски стопани,
които са членове на сдружения за напояване;
12. проекти с инвестиции за напоителни
системи, при които се използва вода от инфраструктура с по-малки загуби и по-висока
ефективност при използване на водните ресурси.“
§ 11. В чл. 32 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 6 думите „подмярка 6“ се заменят
с „подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади
земеделски стопани“;
б) създава се нова т. 10:
„10. разходи за рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови напоителни
системи и оборудване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи
мрежи в стопанствата, водовземни съоръже-
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ния, включително кладенци и съоръжения за
съхранение на вода, както и закупуване на
техническо оборудване за тяхната експлоатация, включително нови тръбопроводи, системи
за капково напояване, инсталации за дъждуване, помпени станции, техники/съоръжения
за съхраняване/опазване на водата, и др.;“
в) досегашните т. 10, 11 и 12 стават съответно т. 11, 12 и 13;
г) досегашната т. 13 става т. 14 и в нея
думите „в т. 1 – 12“ се заменят с „в т. 1 – 13,
като допустимите разходи за проектиране
се изчисляват върху допустимите разходи за
проектирания обект“.
2. В ал. 2:
а) в основния текст след думите „управлението на проекта“ се добавя „и разходите за
правни услуги“;
б) в т. 1 числото „12“ се заменя с „13“;
в) в т. 2 числото „12“ се заменя с „13“;
г) точка 3 се отменя.
3. В ал. 3 числото „12“ се заменя с „13“.
4. В ал. 4 думите „т. 13“ се заменят с „т. 14“.
5. В ал. 5 числото „13“ се заменя с „14“.
6. В ал. 13 числото „13“ се заменя с „14“.
7. В ал. 15 накрая се добавя „както и за
разходи за такси за извършвани услуги от държавни и/или общински органи и институции“.
8. В ал. 16 думите „т. 13“ се заменят с
„т. 14“, а думите „по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и
4“ се заменят с „чл. 5 и 6“.
9. Алинея 17 се отменя.
10. В ал. 18 думите „чл. 24, ал. 4“ се заменят с „чл. 25, ал. 4“.
§ 12. Създава се чл. 32а:
„Чл. 32а. (1) За кандидати, които са възложители по чл. 5 и 6 от Закона за обществените
поръчки, когато заявеният за финансиране
разход не е включен в списъка по чл. 32, ал. 10
към датата на подаване на заявлението за
подпомагане, обосноваността на разходите се
преценява чрез представяне на най-малко три
съпоставими независими оферти в оригинал,
по които оферентите трябва да отговарят на
изискванията на чл. 32, ал. 13.
(2) Кандидатите събират офертите по ал. 1
чрез прилагане на принципа на пазарни консултации съгласно Закона за обществените
поръчки, като публикуват на профила на купувача информация относно вида на инвестицията, която ще бъде заявена за финансиране,
придружена от техническа спецификация с
посочени минимални параметри или подробно
описание на актива. Кандидатите определят
подходящ срок за получаване на оферти, който
не може да бъде по-кратък от 5 работни дни.
(3) Минималното съдържание на офертите
по ал. 1 е: наименование на оферента, срок
на валидност на офертата, дата на издаване
на офертата, подпис и печат на офертата,
техническо предложение, ценово предложение
в лева с посочен ДДС.
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(4) В случаите на ал. 1, кандидатите представят в РА решение за определяне на стойността на разхода, за който кандидатстват, с
включена обосновка за мотивите, обусловили
избора му.
(5) За кандидатите по ал. 1 обосноваността
на разхода може да се преценява чрез съпоставяне с определените референтни разходи.“
§ 13. В чл. 35 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение трето: „Периодът на прием не може да бъде по-кратък
от 30 календарни дни.“
2. Създават се ал. 6 и 7:
„(6) Кандидатите за подпомагане могат
да искат разяснения от МЗХ по условията
за предоставяне на финансова помощ в срок
до 20 календарни дни преди крайния срок за
приемане на заявления за подпомагане.
(7) Разясненията се публикуват на електронната страница на МЗХ или РА до 10 календарни дни преди крайния срок за прием
на заявления за подпомагане. Разясненията
не съдържат становища относно качеството
на заявлението за подпомагане.“
§ 14. В глава трета „Ред за кандидатстване“,
раздел І „Общи изисквания към документите
и реда за кандидатстване“ се създава чл. 35а:
„Чл. 35а. (1) Министърът на земеделието
и храните може да издаде заповед за сключване на договори над бюджета, определен в
заповедта за прием по чл. 35, ал. 1.
(2) В заповедта по ал. 1 се определя бюджет
за договаряне и минимален брой точки по
критериите за оценка на заявленията, които
ще бъдат одобрени за подпомагане.
(3) Разплащателната агенция одобрява заявления за подпомагане по ал. 2 и предлага
на кандидата да сключи договор за предоставяне на финансова помощ под условие, че
финансовата помощ ще бъде изплатена при
наличие на финансов ресурс.“
§ 15. В чл. 37 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) създава се нова т. 1:
„1. извършва предварителна оценка на
критериите за подбор в случаите, при които
размерът на заявената финансова помощ на
всички подадени заявления надхвърля разполагаемия бюджет, определен в заповедта
на министъра на земеделието и храните по
чл. 35, ал. 1 за съответния период на прием,
като разглежда заявленията за подпомагане в
низходящ ред според броя на получените при
предварителната оценка точки до изчерпване
на разполагаемия бюджет;“
б) досегашните т. 1, 2 и 3 стават съответно
т. 2, 3 и 4.
2. В ал. 2 думите „ал. 1, т. 2“ се заменят
с „ал. 1, т. 3“.
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3. В ал. 3 думите „ал. 1, т. 1 и 2“ се заменят
с „ал. 1, т. 2 и 3“.
4. В ал. 4:
а) в т. 1 думите „със срока за представяне
на изисканите данни и/или документи от
страна на кандидата“ се заменят със „с не
повече от един месец“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. по реда на ал. 1 са събрани данни и/или
документи, от които възниква съмнение за
нередност – с не повече от един месец, а при
изпратен сигнал до съответната прокуратура
или разследващите органи при установени
съмнения за наличие на престъпни обстоятелства – до постановяване на влязъл в сила
акт на компетентния орган;“
в) в т. 3 думите „до датата на получаването
му“ се заменят със „с не повече от един месец“.
5. Алинея 9 се изменя така:
„(9) Заявленията за подпомагане и приложените към тях документи могат да бъдат
поправяни и коригирани по всяко време след
подаването им само в случай на очевидни
грешки, признати от РА въз основа на цялостна
преценка на конкретния случай, и при условие, че кандидатът е действал добросъвестно.“
6. Създават се ал. 10, 11 и 12:
„(10) Разплащателната агенция може да
признае очевидни грешки само ако те могат
да бъдат непосредствено установени при техническа проверка на информацията, съдържаща
се в документите по ал. 9.
(11) Не се допуска коригиране или поправяне на заявленията за подпомагане и приложените към тях документи извън случаите
по ал. 9.
(12) Когато е допуснато изцяло или частично оттегляне по ал. 6, новите обстоятелства не се вземат под внимание, ако оказват
или биха оказали влияние върху тежестта
на критериите за подбор, както и ако биха
довели до определяне на по-голям размер на
финансовата помощ при условията на чл. 13.“
§ 16. В чл. 38, ал. 1 се създава изречение
второ: „Списъкът се публикува на всеки четири месеца след крайния срок за прием на
заявления по чл. 35, ал. 1.“
§ 17. В чл. 39, ал. 1, т. 1 думите „т. 1 и 2“
се заменят с „т. 1, 2 и 3“.
§ 18. В чл. 42 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 се създава изречение второ:
„Образецът на договор се утвърждава от изпълнителния директор на РА след съгласуване
с министъра на земеделието и храните и се
публикува на електронните страници на МЗХ
и Държавен фонд „Земеделие“ преди началната
дата на приема.“
2. В ал. 6 думите „чл. 8, ал. 2“ се заменят
с „чл. 8, ал. 3“.
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§ 19. В глава трета „Ред за кандидатстване“, раздел ІІ „Процедура за разглеждане
на заявления за подпомагане“ се създават
чл. 42а и 42б:
„Чл. 42а. До 30 дни от датата на сключване
на договора РА организира въвеждащо обучение
за ползвателите на финансова помощ, свързано
с изпълнение на проекта, с изключение на случаите, в които бенефициентът изрично е заявил,
че няма да се възползва от тази възможност.
В обучението се включват и представители на
МЗХ и браншови организации.
Чл. 42б. (1) При определяне на прием на
заявления за подпомагане по чл. 35, ал. 1
кандидати със заявления за подпомагане,
подадени в предходни периоди на прием, за
които няма издадена заповед по чл. 42, ал. 1,
могат да подадат искане по образец съгласно
приложение № 11а до РА за участие в последващ период на прием.
(2) В искането по ал. 1 кандидатът заявява
желание за включване на подаденото от него
заявление за подпомагане в последващия период на прием, като изрично посочва номера
на заповедта по чл. 35, ал. 1 и декларира
готовност за представяне на всички документи, необходими на РА за извършване на
проверките по чл. 37.
(3) В искането по ал. 1 могат да се включат
само дейности и разходи, които са включени в таблицата за допустимите инвестиции,
приложена към подаденото за явление за
подпомагане, за което се отнася искането.
(4) С искането по ал. 1 кандидатите могат
да намалят размера на разходите и дейности
те, за които са заявили финансова помощ в
заявлението за подпомагане, но не могат да
увеличават размера на разходите и дейностите.
(5) Документи, доказващи съответствие
с приоритет по критериите за оценка, могат
да бъдат представени само за критериите за
оценка по чл. 30, които не са били приложими
към момента на подаване на заявлението за
подпомагане.
(6) Оценката на заявленията за подпомагане
по ал. 1 се извършва в съответствие с условията за предоставяне на финансова помощ,
приложими към момента на издаване на заповедта за прием по чл. 35, ал. 1, в рамките
на която е подадено искането по ал. 1.“
§ 20. В чл. 44 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 7:
„(7) В случай на нередовност на представените документи РА изпраща уведомително
писмо на ползвателя, който в срок до 10
работни дни от получаването му е длъжен да
предостави изисканите допълнителни документи и/или информация.“
2. Досегашната ал. 7 става ал. 8.
§ 21. В чл. 45, ал. 2 думите „за извършване
на инвестицията, посочен в договора за предоставяне на финансова помощ“ се заменят
с „по чл. 50“.
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§ 22. В чл. 46 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Заявката за плащане може да бъде приета и при липса и/или нередовност, но само
когато те се отнасят за документи, издавани
от други държавни и/или общински органи и
институции, за които кандидатът представи
писмени доказателства, че е направил искане
за издаване от съответния орган. Кандидатът
подписва декларация, че е запознат с липсите и нередовностите и поема задължение да
представи издадените въз основа на искането
документи най-късно в срока по чл. 47, ал. 2,
като писмено посочва мотивите и забележките си.“
2. Досегашните ал. 3, 4 и 5 стават ал. 4,
5 и 6.
§ 23. В чл. 47 ал. 6 се изменя така:
„(6) Когато ползвателят на помощта е уведомен от РА за констатирани нередовности
в документите по чл. 44, ал. 1 или чл. 45,
ал. 1 или когато при проверката на място
се установи нередност, не се разрешава оттегляне по ал. 5 на документи по отношение
на инвестицията, засегната от нередността.
Разплащателната агенция уведомява писмено
кандидата за решението си по направеното
искане за оттегляне.“
§ 24. Член 48 се изменя така:
„Чл. 48. (1) Размерът на дължимите на
ползвателите плащания се изчислява въз
основа на приетите за допустими и реално извършени разходи след извършване на
проверките по чл. 47, ал. 1, т. 1 и 2 и при
спазване на разпоредбите на чл. 63 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 на
Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне
на правила за прилагането на Регламент (ЕС)
№ 1306/2013 на Европейския парламент и на
Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол, мерките за
развитие на селските райони и кръстосаното
съответствие (ОВ, L 227/69 от 31 юли 2014 г.),
наричан по-нататък „Регламент за изпълнение
(ЕС) № 809/2014“, и на чл. 35 от Делегиран
регламент (ЕС) № 640/2014 на Комисията от
11 март 2014 г. за допълнение на Регламент
(ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент
и на Съвета по отношение на интегрираната
система за администриране и контрол и условията за отказ или оттегляне на плащанията
и административните санкции, приложими
към директните плащания, подпомагането на
развитието на селските райони и кръстосаното
съответствие, наричан по-нататък „Делегиран
регламент (ЕС) № 640/2014“.
(2) Размерът и начинът на определяне на
налаганите от РА административни санкции
в съответствие с изискванията по чл. 35 от
Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014 се
определят въз основа на Методика за от
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казване и намаляване на плащанията, утвърдена от изпълнителния директор на ДФ
„Земеделие“ – Разплащателна агенция, след
съгласуване от министъра на земеделието
и храните и се публикува на електронната
страница на РА.“
§ 25. В чл. 49, ал. 1, т. 10 накрая се добавя
„с изключение на случаи на непреодолима
сила и извънредни обстоятелства“.
§ 26. В чл. 50 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Одобреният проект се изпълнява в
срок до 24 месеца, а за проекти, включващи
разходи за строително-монтажни работи и за
създаване на трайни насаждения, в срок до
36 месеца, считано от датата на подписването
на договора за предоставяне на финансова
помощ с РА.“
2. В ал. 3 думите „техните дейности“ се
заменят с „подпомаганите дейности“.
3. В ал. 4 след думите „по ал. 3“ запетайката се заличава и се добавя „РА отказва
изплащането на финансовата помощ и“.
4. Създава се ал. 5:
„(5) В срока по ал. 1 ползвателите на помощта с одобрени за финансиране разходи
по чл. 32, ал. 1, т. 11 представят документ за
постигане на съответния стандарт, издаден
от правоимаща организация.“
§ 27. В чл. 51 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и
4“ се заменят с „ чл. 5 и 6“, а думите „чл. 32,
ал. 1, т. 13“ се заменят с „чл. 32, ал. 1, т. 14“.
2. В ал. 3 думите „чл. 32, ал. 1, т. 1 – 12“
се заменят с „чл. 32, ал. 1, т. 1 – 13“.
§ 28. Създава се чл. 51а:
„Чл. 51а. Ползвател, който не е възложител по чл. 5 и 6 от Закона за обществените
поръчки, провежда процедура за избор на
изпълнител по реда на Постановление на
Министерския съвет № 160 от 1 юли 2016 г.
за определяне правилата за разглеждане и
оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична
покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и
инвестиционни фондове (ДВ, бр. 52 от 2016 г.),
когато размерът на заявената безвъзмездна
финансова помощ е по-голям от 50 на сто от
общия размер на заявените за подпомагане
разходи и прогнозна стойност на разхода за:
1. строителство, в т.ч. съфинансирането
от страна на ползвателя, без данък върху
добавената стойност, е равна или по-висока
от 50 000 лв.;
2. доставки или услуги, в т. ч. съфинансирането от страна на ползвателя, без данък
върху добавената стойност, е равна или повисока от 30 000 лв.“
§ 29. В чл. 54 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 1:
а) в т. 3 думите „или т. 11“ се заменят с
„или т. 10“;
б) в т. 5 думите „чл. 30, ал. 1, т. 10“ се
заменят с „чл. 30, ал. 1, т. 9“.
2. В ал. 5 думите „чл. 12, ал. 2, т. 1“ се заменят с „чл. 13, ал. 2, т. 1“, а думите „чл. 12,
ал. 1“ се заменят с „чл. 13, ал. 1“.
3. Създава се ал. 6:
„(6) В срок до 10 години от получаване
на окончателното плащане ползвателите
на помощта, които не са малки или средни
предприятия, нямат право да преместват
производствената дейност извън територията
на Европейския съюз.“
§ 30. В чл. 57 ал. 2 се изменя така:
„(2) Ако ползвателят на помощта не изпълнява задължение по чл. 54, РА изисква
връщане на цялата или на част от изплатената
финансова помощ при спазване на разпоредбите на чл. 35 от Делегиран регламент (ЕС)
№ 640/2014.“
§ 31. В чл. 58, ал. 1 думите „чл. 52, 54 и 63“
се заменя с „чл. 53, 55, 56 и чл. 63, ал. 3 и 4“.
§ 32. В чл. 61 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „форсмажорни обстоятелства“ се заменят с „непреодолима сила и
извънредни обстоятелства“.
2. В ал. 2 думите „10 работни дни“ се заменят с „15 работни дни“.
§ 33. В чл. 62, ал. 3 думите „ал. 1, т. 3“ се
заменят с „ал. 1, т. 4“.
§ 34. В чл. 63 се създава ал. 7:
„(7) Ползвателят на помощта се задължава до изтичане на срока по чл. 53, ал. 1 да
поддържа на видно място плаката, табелата
или билборда по ал. 1 и 3.“
§ 35. В допълнителната разпоредба, в § 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 думите „чл. 28“ се заменят с
„чл. 48“.
2. В т. 16 думата „внедрена“ се заменя с
„регистрирана“.
3. Създава се т. 16а:
„16а. „Инженерен проект“ е документ,
съдържащ анализ и подробна информация
и технически данни за планираните за изпълнение с проекта системи за напояване
в земеделско то стопанст во и оп редел ящ
съответствието им с чл. 46 от Регламент
№ 1305/2013, включително потенциалните
икономии и ефективните икономии на вода
на напоителната система.“
4. Създава се т. 22а:
„22а. „Напоявани площи“ са площи, в които към 1 януари 2007 г. е действала система
за напояване.“
5. Създава се т. 23а:
„23а. „Непреодолима сила и извънредни
обстоятелства“ са обстоятелства по смисъла на чл. 2, параграф 2 от Регламент (ЕС)
№ 1306/2013 г.“
6. Създава се т. 24а:
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„24а. „Нетно увеличение на напояваната
площ“ е инвестиция, свързана с изграждане
на системи за напояване извън напоявани
площи към 1 януари 2007 г.“
7. В т. 32 след думата „становища“ се поставя запетая и се добавя „резюмета“.
8. Създава се т. 36а:
„36а. „Проекти за инвестиции в сектор
„Плодове и зеленчуци“ и/или сектор „Животновъдство“, и/или сектор „Етеричномаслени
и медицински култури“ са инвестиции, насочени към културите и животните, посочени
в приложение № 13а.“
9. Точка 50 се отменя.
§ 36. В приложение № 5 към чл. 22, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. След наименованието „Бизнес план по
Подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски
стопанства“, на ред 3 думите „(без разходите
по чл. 32, ал. 1, т. 13 на настоящата наредба)“
се заменят с „(без разходите по чл. 32, ал. 1,
т. 14 на настоящата наредба)“.
2. В раздел I „Въведение“ т. А. „Кратко
описание на проекта“ се изменя така:
„А. Кратко описание на проекта:
1. кратко описание на инвестициите по
проекта;
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2. описание как ще се подобри дейността
на земеделското стопанство или на земеделските стопанства на членовете на групите
или организациите на производители чрез
прилагане на планираните инвестиции и
дейности и постигане на една или повече от
целите и принципите на подмярката;
3. описание на дейността на интегрирани
проекти как изпълнението им води до подобри финансови резултати от дейността на
кандидата, отколкото, ако операциите или
дейностите се изпълняват поотделно;
4. описание на дейността на група/организация на производители как изпълнението води
до подобряване на дейността на земеделските
стопанства на членовете и основната дейност
на групата/организацията чрез прилагане на
планираните инвестиции и дейности и да
показва, че инвестициите и дейностите са от
полза на цялата група/организация на производители; проектите им трябва да са пряко
свързани с основната земеделска дейност на
членовете и основна за групата/организацията.“
3. В раздел II „Описание на кандидата и
осъществяваната от него дейност“ Таблица
Б „Допълнителна заетост на стопанството,
свързана с изпълнението на проекта“ се изменя така:

„Таблица Б. Допълнителна заетост на стопанството, свързана с изпълнението на проекта
(попълва се, в случай че кандидатът планира създаване на нови работни места за реализацията
на дейностите по проекта и изпълнява приоритет по чл. 30, ал. 1, т. 9)
Средносписъчен брой на персонала
за предходните три финансови години към датата на подаване на
заявление за подпомагане
(за ангажираните само със земеделска дейност)

А1
(n-3)

А2
(n-2)

А3
(n-1)

Планиран брой на доСредносписъчен брой
Планиран средпълнително наетите
на персонала, за който носписъчен брой
на трудово правокандидатът поема зана персонала,
отношение лица към дължение да поддържа за
увеличен за
датата на подаване
период 5 години след дареализация на
на заявката за окон- тата на окончателното дейностите по
чателно плащане
плащане
проекта
(за реализация на дей- (за цялото стопанство,
ностите по проекта)
включително за реализация на дейностите по
проекта)
Б

В

Г

Забележки:
* В колони „А“ се попълва средносписъчният брой на персонала, зает в стопанството на кандидата – от
данните в документите по т. 3.9 от раздел VII в приложение № 10 се посочва броят на персонала, ангажиран
само със земеделска дейност, като n е годината на кандидатстване. В случай че не са заявени точки по критерий за подбор 3.2 от раздел IX. Критерии за оценка от приложение № 10, но са заявени точки по критерия
за оценка 3.1 от раздел IX. Критерии за оценка от приложение № 10, се попълва само колона А3.
* В колона „Б“ се попълва броят на допълнително наети по трудови правоотношения лица за реализация
на дейностите по проекта.
* В колона „В“ се попълва средносписъчният брой на персонала за цялото стопанство, включващ задължително данните, посочени в колона „А“, както и планираният средносписъчен брой на персонала, увеличен за
реализация на дейностите по проекта.
* В колона „Г“ се попълва разликата между данните от колони „В“ и „А3“, като данните от тази колона
ще бъдат взети предвид при оценка на проекта по приоритета по чл. 30, ал. 1, т. 9.
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4. В раздел ІІІ.1, в т. А, в наименованието
на таблица 1 думите „по чл. 32, ал. 1, т. 13“
се заменят с „по чл. 32, ал. 1, т. 14“.
5. В раздел ІІІ.2, в т. А, подточка А.1 „Приходи от дейността.“:
а) в таблица 3 „Производствена програма“:
аа) в колона „Средна цена за единица продукция“ след думите „Средна цена за единица
продукция“ се добавя символът „***“;
бб) след думите „Таблица 6 „Други приходи“
на нов ред се добавя: „***Кандидатът писмено
обосновава формирането на продажните цени
по видове продукция. Предоставя се информация за използваните източници – агропазарна статистика, публична информация от
браншови организации, борсови цени и др.“;
б) в таблица 4.1:
аа) в наименованието на таблица 4.1 думите „(за инвестиции в растениевъдство)“ се
заличават;
бб) в колони „Среден добив от дка“ след
думите „Среден добив от дка“ се добавя символът „*“;
вв) след думите „Забележки:“ на нов ред
се добавя: „*Кандидатът задължително обосновава формирането на добивите по видове
продукция. Предоставя се информация, съотносими документи/доказателства/използваните източници – агропазарна статистика,
публична информация от браншови организации, др. .............................................................“;
гг) след думите „ – Писмена обосновка
на капаци тета на земеделската тех ника.
Обосновката трябва да съпоставя размера на
обработваемата земя, сроковете за прибиране
на реколтата и други показатели от значение при обработка на почвата и прибиране
на реколтата с техническите показатели на
селскостопанските машини, производителност на ден (моточаса, дка/ден, т/ден) и др.
..................“ се добавя на нов ред: „ – Писмена
обосновка на параметрите и капацитета на
съоръженията за напояване. Обосновката
трябва да съпоставя размера на обработваните
от кандидата площи и отглежданите култури
с параметрите и капацитета на съоръженията
за напояване, за които се кандидатства за
финансово подпомагане ............................... ;“
в) в таблица 4.4:
аа) в наименованието на таблица 4.4 след
думата „земя“ се добавя „и/или за стопанисвания животновъден обект“;
бб) в колона две след думите „земята/
площта“ се добавя „/животновъдния обект“;
вв) след думите „Забележки:“ в изречение
първо след думите „земята/площта“ се добавя
„/животновъдния обект, намиращи се“, а в
изречение второ след думите „в колона В и“ се
добавя „животновъдния обект, намиращи се“;
г) таблица 4.5 се изменя така:
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„Таблица 4.5. Данни за обработваната от
кандидата земя и/или за стопанисвания жи
вотновъден обект, намиращи се в защитени
зони по Националната екологична мрежа
Натура 2000, обявени със заповед на министъра на околната среда и водите (попълва се,
в случай че кандидатът е подал проект, който
ще се изпълнява на територията на места по
Натура 2000, и е отбелязал, че проектът му
следва да получи приоритет по чл. 30, ал. 1,
т. 6, предложение трето).
№

А

Местона№ на Площ № и дата на
хождение
позем- (дка)
заповед на
на земята/
лен
министъра на
площта, на- имот
околната сремираща се
да и водите за
в защитени
обявяване на
зони по Назащитена зона
тура 2000,
по Националс която се
на екологична
обосновава
мрежа Натура
капаци2000
тетът на
техниката
и/или в
която се
извършва
инвестицията
(област, община, населено място)
Б

В

Г

Д

Общо:

Забележки:

Таблицата се попълва с данни за местонахождението, площта и общия размер на земята/площта/
животновъдния обект, намиращи се в защитени зони
по Националната екологична мрежа Натура 2000,
обявени със заповед на министъра на околната среда
и водите,която се съпоставя с данните от таблица
4.1 на бизнес плана земя с цел да се установи съответствието с изискванията по чл. 30, ал. 7. В колона
„В“ се описват номерата на имотите, попадащи
в защитена зона по Национална екологична мрежа
Натура 2000. В случай че получаването на приоритет
по посочения критерий за оценка е станало основание
за избор на проекта на кандидата пред тези на останалите кандидати и/или е основание за отпускане на
помощта при условията на чл. 31, той се задължава да
поддържа общия размер на земята/площта, посочена
в колона Г, или животновъдния обект, намиращи се в
защитени зони по Националната екологична мрежа
Натура 2000, обявени със заповед на министъра на
околната среда и водите, за срок до 3 години (за
кандидати микро-, малки и средни предприятия) и
5 години (за останалите кандидати) от датата на
получаване на окончателното плащане по договора
за отпускане на финансова помощ.“;
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д) в таблица 4.6:
ропазарна статистика, публична информация
от браншови организации, др.
аа) в наименованието на таблица 4.6 след
думата „земя“ се добавя „и/или за стопанис.................................................................................“
вания животновъден обект“;
6. В раздел IV. „Показатели за оценка
бб) в колона две след думата „земята/
ефективността на инвестицията и финанплощта“ се добавя „и/или за стопанисвания
совите показатели (изчисляват се отделно
животновъден обект“;
както по проекта, така и за цялата дейност
вв) след думите „Забележки:“ в изречение
на кандидата)“:
първо след думите „земята/площта“ се добавя
а) в т. 1.1. „Нетна настояща стойност (NPV)“,
„/животновъдния обект, намиращи се“, а в
в подточка II „Формула за изчисление“, на
изречение второ след думите „в колона В и“ се
пети ред думите „I0 – сумата на инвестицията
добавя „животновъдния обект, намиращи се“;
„(без разходите по чл. 32, ал. 1, т. 13 на настое) в таблица 5.1:
аа) думата „Забележка“ се заменя със
ящата наредба)“ се заменят с „I0 – сумата на
„Забележки:“;
инвестицията „(без разходите по чл. 32, ал. 1,
бб) досегашното изречение „Количеството
т. 14 на настоящата наредба)“;
на отглежданите калифорнийски червеи и
б) в т. 3.1. „Индекс на рентабилност (PI)
охлюви се отбелязва в м 2 .“ става т. 1;
по проекта“, подточка II. „Формула за изчисвв) създава се т. 2:
ление“, на шести ред думите „I0 – сумата на
„2. Кандидатът задължително обосновава
инвестицията „(без разходите по чл. 32, ал. 1,
начина на формиране на прираста на животт. 13 на настоящата наредба)“ се заменят с
ните, включително и в табличен вид (оборот
„I0 – сумата на инвестицията „(без разходите
на стадото), където е приложимо.
по чл. 32, ал. 1, т. 14 на настоящата наредба)“.
.................................................................................“;
ж) в таблица 5.2:
7. В раздел V. „Показатели, доказващи, че
аа) думата „Забележка“ се заменя със
инвестициите водят до подобряване на земе„Забележки:“;
делската дейност на земеделските стопанства
бб) досегашното изречение „Количеството
на лицата участници в дружеството кандидат
на отглежданите калифорнийски червеи и
за колективна инвестиция или членовете на
2
охлюви се отбелязва в м .“ става т. 1;
група/организация на производители (посочва
вв) създава се т. 2:
се кой от показателите показва съответствие с
„2. Кандидатът задължително обосновава
това условие, представя се подробна обосновка
добивите по видове животинска продукция.
за това и при необходимост се прилагат допълПредоставя се информация и се представят
нителни документи).“ се създава таблица 16:
доказателства за използваните източници – аг„Таблица 16. Показатели, доказващи, че инвестициите водят до подобряване на земеделската
дейност на земеделските стопанства на лицата участници в дружеството кандидат за колективна
инвестиция или членовете на група/организация на производители
Показател, до- Участник 1 в друже- Участник 2 в друже- Участник 3 в друже- Участник n в дружеказващ, че ин
ството кандидат
ството кандидат
ството кандидат
ството кандидат
вестициите водят за колективна инза колективна инза колективна инза колективна индо подобряване
вестиция или член
вестиция или член
вестиция или член
вестиция или член
на земеделската
1 на група/органи2 на група/органи3 на група/органиn на група/органидейност на земезация на произвозация на произвозация на произвозация на производелските стопандители
дители
дители
дители
ства на лицата
участници в
дружеството кандидат
преди
след
преди
след
преди
след
преди
след
за колективна
реализа- реализа- реализа- реализа- реализа- реализа- реализа- реализаинвестиция или
ция на
ция на
ция на
ция на
ция на
ция на
ция на
ция на
членовете на
проекта
проекта
проекта
проекта
проекта
проекта
проекта
проекта
група/организация на производители
А

Б1

Б2

В1

В2

Г1

Г2

Д1

Д2

Забележки: В колона А се посочват показателите, които показват съответствие с условието за подобряване на
земеделската дейност на земеделските стопанства на лицата участници в дружеството кандидат за колективна
инвестиция или членовете на група/организация на производители. В колони съответно Б1, В1, Г1, Д1 и т.н. се
посочват данните за съответния показател преди реализация на проектното предложение отделно за всеки един
участник в дружеството кандидат за колективна инвестиция или член на група/организация на производители.
В колони съответно Б2, В2, Г2, Д2 и т.н. се посочват данните за съответния показател след реализация на
проектното предложение, отделно за всеки един участник в дружеството кандидат за колективна инвестиция
или член на група/организация на производители. В таблицата следва да фигурират данни за всички участници
в дружеството кандидат за колективна инвестиция или членове на група/организация на производители.“
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§ 37. Приложение № 7 към чл. 30, ал. 5 се изменя така:
„Приложение № 7
към чл. 30, ал. 5
Критерии за оценка на проекти
№

Приоритет

1.

Подпомагане на
чувствителни
сектори в земеделското производство

Критерии

Минимално изискване

Максимален
брой
точки

Точки

23
Проекти с инвестиции
и дейности, насочени
в сектор „Плодове и
зеленчуци“

Над 50 % от доп устимите
инвестиционни разходи по
проекта са изцяло насочени в
сектор „Плодове и зеленчуци“

19

Над 50 % –
10 точки;
Над 85 % –
19 точки

1.2.

Проекти с инвестиции
и дейности, насочени
в сек т ор „Ж иво т но въдство“

Над 50 % от доп устимите
инвестиционни разходи по
проекта са изцяло насочени
в сектор „Животновъдство“

19

Над 50 % –
10 точки;
Над 85 % –
19 точки

1.3.

Проекти с инвестиции
и дейности, насочени
в сектор „Етеричномаслени и медицински
култури“

Над 50 % от доп устимите
инвестиционни разходи по
проекта са изцяло насочени
в сектор „Етеричномаслени и
медицински култури“

19

Над 50 % –
10 точки;
Над 85 % –
19 точки

1.4.

Проекти с комбинация
от инвестиции и дейности изцяло в секторите по т. 1.1, 1.2 и 1.3

Над 85 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта се формират от такива,
изцяло насочени в най-малко
два от секторите по т. 1.1, 1.2 и
1.3, като всеки от тези сектори
не надхвърля 65 % от общите
инвестиционни разходи

20

Над 85 % –
15 точки;
100 % –
20 точки

1.5.

Проекти от кандидати – тютюнопроизводители, регистрирани Кандидатът трябва да фигурипо Закона за подпо- ра в регистъра на данните за
магане на земеделски- изкупения и премиран тютюн
те производители, за
за периода 2007 – 2009 г.
проекти с инвестиции,
които не са свързани с
производство на тютюн

3

1.1.
-

2.

Подпомагане на
биологичното
производство
Проекти с инвестиции
и дейности от стопанства за производство на
биологични продукти

2.1.

3.

3.1.

15
Над 50 % от доп устимите
инвестиционни разходи по
проекта са свързани с производс т во на биолог и ч н и
продукти

Подпомагане на
проек ти, осиг уряващи допълнителна заетост

15

Над 50 % –
10 точки;
Над 85 % –
15 точки

20

Проек т и, п ри кои т о
изпълнението на одобрен и т е и н вес т и ц и и
и дей но с т и вод и до
осигуряване на допълнителна заетост в земеделските стопанства

*

10

До 5 работни
места включително –
5 точки;
Над 5 до 10
работни места включително – 8 точки;
Над 10 работни места –
10 точки

С Т Р.

№

112

ДЪРЖАВЕН

Приоритет

3.2.

4.

Критерии

Минимално изискване

„Проекти, представени
от кан ди дати, които
извършват земеделска
дейност от най-малко
три години към момента на кандидатстване“

„Средноаритметично от средносписъчния брой на персо
нала от последните три години е най-малко 5 и този брой
ще бъде запазен с изпълнение
на инвестициите по проекта“

10

5
Проекти на земеделски
стопани до 40 години,
одобрени за подпомагане по мерки 112 или
141 от ПРСР 2007 – 2013
и подмерки 6.1 и 6.3 от
ПРСР 2014 – 2020 и не
са получавали подкрепа
по мярка 121 „Модернизиране на земеделските
стопанства“ и подмярка
4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“
от ПРСР 2014 – 2020

*

Подпомагане на
кандидати с проекти на територията на селските
райони в страната

5.1.

-

6.

Подпомагане на
кандидати с проекти на територи я та на С еве розападен район
и/или райони с
природни и други
ограничения

БРОЙ 76
Максимален
брой
точки

Подпомагане на
проекти, представени от млади земеделски стопани

4.1.

5.

ВЕСТНИК

5

10
Проекти с инвестиции
и дейности, които се
изпълняват на територията на селски район
в страната

*

10

14

6.1.

Проекти с инвестиции
и дейности, които се
изпълняват на територията на Северозападен
район в страната – област Плевен

*

1

6.2.

Проекти с инвестиции
и дейности, които се
изпълняват на територията на Северозападен
район в страната – област Ловеч

*

2

Проекти с инвестиции
и дейности, които се
изпълняват на територията на Северозападен
район в страната – област Видин, област Враца и област Монтана

*

5

6.3.

-

Точки
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№

ДЪРЖАВЕН

Приоритет

6.4.

6.5.

-

7.

Подпомагане на
проекти с инвестиции за повишаване на енергийната ефективност
и/или иновации в
стопанствата

Критерии
Проекти с инвестиции
и дейности, които се
изпълн яват на територията на необлагодетелствани райони с
природни и други ограничения
Проекти с инвестиции
и дейности, които се
изпълн яват на територията на места по
Натура 2000

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 3

Минимално изискване

Максимален
брой
точки

*

9

*

9

8

-

Проекти с инвестиции
и дейности за повишаване на енергийната
ефективност в стопанствата

Инвестициите по проек та
водят до повишаване на енергийната ефективност с минимум 5 % за земеделското
стопанство

8

7.2.

-

Над 30 % от доп устимите
Проекти с инвестиции
инвестиционни разходи по
и дейности за иновации
проекта са свързани с инов стопанствата
вации в стопанството

8

8.

Подпомагане на
проекти с интегриран под ход и
допринасящи за
нас ърча ва не на
коопери рането
меж ду производителите

7.1.

8.1.
8.2.

8.3.

Точки

18

Проекти с инвестиции
и дейности, осигуряващи изпълнението
на интегриран проект
в рамк и т е на ПРСР
2014 – 2020
Проекти за колективни
инвестиции и такива,
представени от групи/
организации на производители на земеделски
продукти
Проекти с инвестиции
за ст роителство или
обновяване на сгради,
помещения и на друга
нед ви ж и ма с о б с т ве ност, пряко свързани с
производството, съхранението и подготовката
на продукцията за прода жба, вк л юч и т ел но
съоръжения, оборудване и машини, различни
от земеделска техника,
кои то са мон т и рани
в тях

*

4

*

4

Над 65 % от доп устимите
инвестиционни разходи по
проекта са свързани със строителство или обновяване на
сгради, помещения и на друга
недвижима собственост и/
или съоръжения, оборудване и машини, различни от
земеделска техника, които са
монтирани в тях

10

От 5 % до
10 % включително –
4 точки;
Над 10 % –
8 точки
Над 30 % –
4 точки;
Над 50 % –
5 точки;
Над 85 % –
8 точки

С Т Р.
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№

Приоритет

9.

Подпомагане на
проекти с инвестиции, свързани
с опазване на
окол н ат а с р еда
(в к л ю ч и т е л н о
тех нологии, водещи до намаляване на емисиите)
и/или постигане
на с т а н дар т и т е
на ЕС

Критерии

-

10.

Подпомагане на
проекти с инвест и ц и и за на по яване

10.1.

10.2.

Минимално изискване

БРОЙ 76
Максимален
брой
точки

Точки

7

Проекти с инвестиции
и дейности, осигуряващи опазване на компонентите на околната
среда, и/или инвестиции, осигуряващи съответствие на стопанството с изискванията
на стандартите на ЕС

9.1.

ВЕСТНИК

Над 30 % от доп устимите
инвестиционни разходи по
проекта са свързани с опазване на компонентите на околната среда и/или инвестиции,
осигуряващи съответствие на
стопанството с изискванията
на стандартите на ЕС

Над 30 % –
4 точки;
Над 50 % –
5 точки;
Над 85 % –
7 точки

7

4
Проекти с включени
инвестиции за напоя ва не в ра м к и т е на
земеделското стопанство, представени от
кандидати земеделски
стопани, ч ленове на
сдружение за напояване

*

Проекти с инвестиции
за напояване, при които се използва вода от
инфраструктура с помалки загуби и по-висока ефективност при
използване на водните
ресурси

2

2 точки

Проек т и с инвест иц ии за
напояване, за които е осигурено или ще бъде осигурено
използването на вода от клон
на Напоителни системи или
от Сдружение за напояване в
обхвата на съответния речен
басейн, за които е налице
по-висок коефициент на настоящ КПД на напоителните
системи

2

КПД на
напоителните
системи' е
над 41 % –
2 точки

ОБЩО

124

ꞌ

Средни стойности на КПД в клонове на Напоителни системи
Клон на НС/Речен басейн (РБ)

КПД на НС

КПД на НС в %

РБ Черно море
Бургас

0,19

19,00 %

Шумен

0,03

3,00 %

Варна

0,72

72,00 %

0,74

74,00 %

РБ Дунав
Монтана
Плевен

0,21

21,00 %

Русе

0,64

64,00 %

БРОЙ 76
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Клон на НС/Речен басейн (РБ)

КПД на НС

КПД на НС в %

Севлиево

0,39

39,00 %

София

0,39

39,00 %

Търговище

0,11

11,00 %

Велико Търново

0,01

1,00 %

Видин

0,54

54,00 %

Враца

0,68

68,00 %

Хасково

0,19

19,00 %

Пазарджик

0,36

36,00 %

Пловдив

0,51

51,00 %

Източноегейски РБ

Сливен

0,44

44,00 %

Стара Загора

0,36

36,00 %

Ямбол

0,44

44,00 %

Дупница

0,63

63,00 %

Гоце Делчев

0,54

54,00 %

Перник

0,53

53,00 %

Сандански

0,54

54,00 %

Западноегейски РБ

Коефициент на полезно действие (КПД)за действащи Сдружения за напояване по области – придобили общинска собственост по § 3 от Закона за сдружения за напояване
№

Област/Сдружение за напояване – бр.

КПД на сдруженията за съответната област

КПД в %

1.

Област Видин – 1 бр.

0,49

49,00 %

2.

Област Плевен – 2 бр.

0,45

45,00 %

3.

Област Търговище – 4 бр.

0,36

36,00 %

4.

Област Варна – 7 бр.

0,72

72,00 %

5.

Област Пловдив – 13 бр.

0,61

61,00 %

6.

Област Стара Загора – 10 бр.

0,48

48,00 %

7.

Област Сливен – 11 бр.

0,55

55,00 %

8.

Област Кърджали – 1 бр.

0,32

32,00 %

§ 38. В приложение № 10 към чл. 36, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. В раздел V. „Описание на проектното
предложение“ в т. 2:
а) на ред 2.8. „Увеличение за инвестиции,
изцяло свързани с изпълнявани от кандидата
ангажименти по мярка „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020, във втора колона
думите „15 %“ се заменят с „10 %“;
б) на ред 2.9. „Увеличение за проекти за
колективни инвестиции, представени от юридически лица, включващи над 10 земеделски
стопани и/или групи/организации на производители“, във втора колона думите „20 %“
се заменят с „10 %“;
в) на ред 11 изречения първо и второ се
изменят така:
„• За проекти, представени от един земеделски производител, финансовата помощ
не може да надхвърля 60 % от размера

“
на разходите, с които се кандидатства
по проекта.
• З а проекти за колективни инвестиции
финансовата помощ не може да надхвърля 70 на сто от размера на разходите, за
които се кандидатства по проект.“
2. В раздел V I. „Придру жаващи общи
документи“:
а) точка 4 се изменя така:
„4. Декларация за изчисление на минималния стандартен производствен обем на стопанството (по образец). Когато минималният
стандартен производствен обем се доказва с
намерение за засаждане/засяване по чл. 8,
ал. 3, кандидатът предоставя и декларация с
данни за предходната стопанска година – не
се изисква за признати групи производители
и признати организации на производители на
земеделски продукти и юридически лица, кандидати за колективни инвестиции. Изисква се за
техните членове.“;

С Т Р.
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б) в т. 16 след думите „животни“ се поставя
точка и се създава изречение трето: „Когато
минималният стандартен производствен обем
се доказва с намерение за засаждане/засяване
по чл. 8, ал. 3, кандидатът представя регистрационна карта, издадена по реда на наредбата
по § 4 ЗПЗП, и анкетни формуляри към нея
за предходната стопанска година, когато съответствието с изискването по чл. 8, ал. 1, т. 2
се доказва с документите по чл. 8, ал. 2, т. 3.“;
в) в т. 17 след думите „стандартен производствен обем“ се поставя точка и се
създава изречение второ: „Кандидатът представя същите документи или заповеди и за
предходната стопанска година, когато минималният стандартен производствен обем се
доказва с намерение по чл. 8, ал. 3 и когато
съответствието с изискването по чл. 8, ал. 1,
т. 2 се доказва с документите по чл. 8, ал. 2,
т. 2.“, а думите „ – Важи в случай, че няма
регистрирана обработваема земя в ИСАК
за текущата към датата на кандидатстване
стопанска година“ стават изречение трето;
г) в т. 31 думите „чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и
4“ се заменят с „чл. 5 и 6 от“ и се създава
изречение трето: „Договори не се представят
за разходи по чл. 51а.“;
д) в т. 32 след думите „вноски“ се поставя
точка и се създава изречение второ: „Договори
не се представят за разходи по чл. 51а.“;
е) в т. 33 накрая се добавя „както и за
разходи за извършени услуги от държавни
или общински органи и институции“;
ж) в т. 34 накрая се добавя „както и за
разходи за извършени услуги от държавни
или общински органи и институции“;
з) в т. 35 думите „чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и
4“ се заменят с „чл. 5 и 6 от“;
и) в т. 36 думите „чл. 32, ал. 1, т. 13“ се
заменят с „чл. 32, ал. 1, т. 14“;
к) в т. 38 думите „чл. 24, ал. 4“ се заменят
с „чл. 25, ал. 4“;
л) в т. 39 след думите „първа инспекция“
се добавя „(в случай че към датата на кандидатстване е проведена такава)“;
м) в т. 41 думите „по чл. 32, ал. 1, т. 13“
се заменят с „по чл. 32, ал. 1, т. 14“, а думите
„чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4“ се заменят с „чл. 5
и 6 от“;
н) създават се т. 42 – 45:
„42. Декларация за наличната самоходна земеделска техника в стопанството, придружена
от копия на свидетелство за регистрация на
земеделска и горска техника, и талон за технически преглед за наличната в стопанството
самоходна техника на възраст до 7 години.
43. Разреши телно за водовземане и ли
ползване на повърхностен воден обект за
изграждане на съоръжения за водовземане,
ако се предвижда такова, или Договор за
извършване на услуга „водоподаване за напояване“ (за проекти с включени инвестиции
за напоителни системи).

ВЕСТНИК
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44. Становище за допустимост по чл. 155,
ал. 1, т. 23 от Закона за водите, издадено от
директора на съответната Басейнова дирекция
за управление на водите към Министерството
на околната среда и водите, за съответствие
на инвестиционното предложение с действащ и т е П лан за у п равление на речни т е
басейни и План за управление на риска от
наводнения (предоставя се на кандидата от
съответната РИОСВ, ведно с документа по
т. 21 за проекти с включени инвестиции за
напоителни системи).
45. Инженерен проект, изготвен и заверен от
строителен инженер, вписан в регистъра към
Камарата на инженерите в инвестиционното
проектиране, правоспособен да проектира
системи за напояване (за проекти с включени
инвестиции за напоителни системи).“
3. В раздел VII. „Придружаващи специфични док у менти“ в т. 3 „Допълнителни
документи, доказващи съответствие с приоритет по критериите за оценка /в случай, че
е приложимо“:
а) в т. 3.6 думите „Регламент за изпълнение на Директива 2009/125/ЕС“ се заменят с
„Регламент (ЕС) 2015/1189 на Комисията от
28 април 2015 г. за прилагане на Директива
2009/125/ЕС на Европейския парламент и
на Съвета по отношение на изискванията за
екопроектиране на котли на твърдо гориво
(OB L 193, 21 юли 2015 г.)“;
б) създават се т. 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 и 3.11:
„3.7. Документ за собственост или ползване на животновъден обект и удостоверение
за регистрация на животновъден обект (за
действащи животновъдни обекти) по чл. 137,
ал. 6 от Закона за ветеринарномедицинската
дейност (за проекти с инвестиции, изцяло
насочени в сектор „Животновъдство“ и заявен
приоритет по чл. 30, ал. 1, т. 6, в частта проекти, изпълнявани в места по Националната
екологична мрежа Натура 2000).
3.8. Договор за контрол по смисъла на
чл. 18, ал. 3 от Закона за прилагане на Общата
организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС) с
контролиращо лице, получило разрешение от
министъра на земеделието и храните за осъществяване на контрол за спазване правилата на
биологичното производство по реда на чл. 19 и
20 ЗПООПЗПЕС, придружен от документ (сертификационно писмо от контролиращото лице,
сертификат, че кандидатът е производител на
продукт/и, сертифициран/и като биологичeн/и,
или друг документ), издаден от контролиращо
лице, удостоверяващ че земята/площите и/
или наличните животни, с които е обосновано
ползването на инвестициите, свързани с производство на биологични продукти, са предмет
на контрол към датата на кандидатстване
(представя се в случай, че кандидатът заявява
приоритет по чл. 30, ал. 1, т. 4).
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3.9. Отчет за заетите лица, средствата
за работна заплата и други разходи за труд
за последните три години спрямо датата
на подаване на заявление за подпомагане,
заверена от кандидата и НСИ (представя се
в случай, че кандидатът заявява приоритет
по чл. 30, ал. 1, т. 9).
3.10. Извлечение от Книгата на членовете
на сдружението, заверено с подпис и печат
„Вярно с оригинала“ от председателя на сдружението за напояване.
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3.11. Копие от годишни данъчни декларации за предходните три финансови години
спрямо датата на кандидатстване, заверени
от съответната ТД на НАП (представят се в
случай, че кандидатът заявява приоритет по
чл. 30, ал. 1, т. 9 в частта 3.2 от раздел IX.
„Критерии за оценка“ от приложение № 10).“
4. В раздел VIII. „Декларации“, т. 10 думите
„чл. 32, ал. 1, т. 13“ се заменят с „чл. 32, ал. 1,
т. 14“, а думите „чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4“ се
заменят с „чл. 5, и 6 от“.
5. Раздел IX се изменя така:

„IX. Критерии за оценка
№

Критерии

Минимално изискване

Над 50 % от допустимите
Проекти с инвестиции и
инвестиционни разходи по
дейности, насочени в сек1.1.
проекта са изцяло насочени
тор „Плодове и зеленчув сектор „Плодове и зеленци“
чуци“
Над 50 % от допустимите
Проекти с инвестиции и
инвестиционни разходи по
1.2. дейности, насочени в секпроекта са изцяло насочени
тор „Животновъдство“
в сектор „Животновъдство“
Над 50 % от допустимите
Проекти с инвестиции и
инвестиционни разходи по
дейности, насочени в сек1.3.
проекта са изцяло насочени
тор „Етеричномаслени и
в сектор „Етеричномаслени и
медицински култури“
медицински култури“
Над 85 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта се формират от такива,
Проекти с комбинация от
изцяло насочени в най-малко
инвестиции и дейности из1.4.
два от секторите по т. 1.1, 1.2
цяло в секторите по т. 1.1,
и 1.3, като всеки от тези сек1.2 и 1.3
тори не надхвърля 65 % от
общите инвестиционни разходи
Проекти
от
кандидати – тютюнопроизводители, регистрирани по Зако- Кандидатът трябва да фигуна за подпомагане на зе- рира в регистъра на данните
1.5.
меделските производите- за изкупения и премиран тюли, за проекти с инвести- тюн за периода 2007 – 2009 г.
ции, които не са свързани
с производство на тютюн
Проекти с инвестиции и Над 50 % от допустимите индейности от стопанства за вестиционни разходи по про2.
производство на биоло- екта са свързани с производгични продукти
ство на биологични продукти

Проекти, при които изпълнението на одобрените инвестиции и дейности
3.1.
води до осигуряване на
допълнителна заетост в
земеделските стопанства

*

Максимален брой
точки

Точки
(Отбележи с
Х или V)

19

Над 50 % –
10 точки –  Да
Над 85 % –
19 точки –  Да

19

Над 50 % –
10 точки –  Да
Над 85 % –
19 точки –  Да

19

Над 50 % –
10 точки –  Да
Над 85 % –
19 точки –  Да

20

Над 85 % –
15 точки –  Да
100 % – 20 точки –  Да

3

 Да

15

10

Над 50 % –
10 точки –  Да
Над 85 % –
15 точки –  Да
До 5 работни места включително –
5 точки –  Да
Над 5 до 10 работни места включително –
8 точки –  Да
Над 10 работни
места –
10 точки –  Да

Обосновка
на заявения брой
точки
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Критерии

„Проекти, представени от
кандидати, които извършват земеделска дейност
3.2.
от най-малко три години
към момента на кандидат
стване“

4.

5.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Проекти на земеделски
стопани до 40 години,
одобрени за подпомагане
по мерки 112 или 141 от
ПРСР 2007 – 2013 и подмерки 6.1 и 6.3 от ПРСР
2014 – 2020 и не са получавали подкрепа по мярка
121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ и
подмярка 4.1 „Инвестиции
в земеделските стопанства“ от ПРСР 2014 – 2020
Проекти с инвестиции и
дейности, които се изпълняват на територията на
селски район в страната
Проекти с инвестиции и
дейности, които се изпълняват на територията на
Северозападен район в
страната – област Плевен
Проекти с инвестиции
и дейности, които се изпълняват на територията
на Северозападен район
в страната – област Ловеч
Проекти с инвестиции и
дейности, които се изпълняват на територията на
Северозападен район в
страната – област Видин,
област Враца и област
Монтана
Проекти с инвестиции и
дейности, които се изпълняват на територията на
необлагодетелствани райони с природни и други
ограничения
Проекти с инвестиции и
дейности, които се изпълняват на територията на
места по Натура 2000
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Точки
(Отбележи с Х
или V)

Минимално изискване

Максимален брой
точки

„Средноаритметично от средносписъчния брой на персонала от последните три години е най-малко 5 и този
брой ще бъде запазен с изпълнение на инвестициите по
проекта“

10

 Да

*

5

 Да

*

10

*

1

 Да

*

2

 Да

*

5

 Да

*

9

 Да

*

9

 Да

Инвестициите по проекта воПроекти с инвестиции и
дят до повишаване на енердейности за повишаване
7.1.
гийната ефективност с мина енергийната ефективнимум 5 % за земеделското
ност в стопанствата
стопанство

8

Над 30 % от допустимите инПроекти с инвестиции и
вестиционни разходи по про7.2. дейности за иновации в
екта са свързани с иновации
стопанствата
в стопанството

8

 Да

От 5 % до 10 %
включително –
4 точки –  Да
Над 10 % –
8 точки –  Да
Над 30 % –
4 точки –  Да
Над 50 % –
5 точки –  Да
Над 85 % –
8 точки –  Да

Обосновка
на заявения брой
точки
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8.1.

8.2.

8.3.

9.1.

10.1.
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Критерии
Проекти с инвестиции и
дейности,
осигуряващи
изпълнението на интегриран проект в рамките на
ПРСР 2014 – 2020
Проекти
за
колективни инвестиции и такива,
представени от групи/
организации на производители на земеделски продукти
Проекти с инвестиции за
строителство или обновяване на сгради, помещения и на друга недвижима
собственост, пряко свързани с производството,
съхранението и подготовката на продукцията за
продажба,
включително
съоръжения, оборудване и
машини, различни от земеделска техника, които
са монтирани в тях
Проекти с инвестиции и
дейности,
осигуряващи
опазване на компонентите
на околната среда, и/или
инвестиции, осигуряващи
съответствие на стопанството с изискванията на
стандартите на ЕС
Проекти с включени инвестиции за напояване в
рамките на земеделското
стопанство, представени
от кандидати земеделски стопани, членове на
Сдружение за напояване

Проекти с инвестиции
за напояване, при които
се използва вода от ин10.2. фраструктура с по-малки
загуби и по-висока ефективност при използване на
водните ресурси

Общ брой на заявените точки
проекта
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Точки
(Отбележи с Х
или V)

Минимално изискване

Максимален брой
точки

*

4

 Да

*

4

 Да

Над 65 % от допустимите инвестиционни разходи
по проекта са свързани със
строителство или обновяване
на сгради, помещения и на
друга недвижима собственост
и/или съоръжения, оборудване и машини, различни от
земеделска техника, които са
монтирани в тях

10

 Да

Над 30 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с опазване
на компонентите на околната среда и/или инвестиции,
осигуряващи съответствие на
стопанството с изискванията
на стандартите на ЕС

7

Над 30 % –
4 точки –  Да
Над 50 % –
5 точки –  Да
Над 85 % –
7 точки –  Да

*

2

 Да

2

КПД на
Напоителните
системи е над
41 % – 2 точки –  Да

Проекти с инвестиции за
напояване, за които е осигурено или ще бъде осигурено
използването на вода от клон
на Напоителни системи или
от Сдружение за напояване в
обхвата на съответния речен
басейн, за които е налице
по-висок коефициент на настоящ КПД на напоителните
системи
по критериите за оценка на

Обосновка
на заявения брой
точки

* Кандидатът отбелязва/посочва в колона „Точки“ коя част от съответния критерий изпълнява, а в колона
„Обосновка на заявения брой точки“ посочва мотиви за съответния избор.“
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6. Декларацията относно обстоятелства
по чл. 106, параграф 1, чл. 107, параграф 1 и
чл. 109, параграф 2, буква „а“ от Регламент
(ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския
парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г.
относно финансовите правила, приложими за
общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета
се изменя така:
„ДЕКЛАРАЦИЯ 2
относно обстоятелства по чл. 131, параграф
4 във връзка с чл. 106, параграф 1 и чл. 107 от
Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври
2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета
Долуподписаният/ата ...........................................
..................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН ........................................................................ ,
притежаващ/а лична карта № ........................... ,
издадена на .................. от МВР – гр. ................ ,
адрес: ..................................................................... ,
(постоянен адрес)
в качеството си на ................................................
..................................................................................
(посочва се качеството, в което лицето има право
да представлява, управлява или контролира)
на .............................................................................
(наименование на кандидат/ползвател)
с ЕИК ......................................................................
І. Декларирам, че представляваното, управляваното, контролираното от мен.....................
................................................................................. :
1. не е обявено в несъстоятелност, не е в производство по несъстоятелност или в процедура
по ликвидация; не е сключило извънсъдебно
споразумение с кредиторите си по смисъла на
чл. 740 от Търговския закон или не е преустановило дейността си, а в случай че кандидатът или
ползвателят е чуждестранно лице – се намира
в подобно положение, произтичащо от сходна
процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;
2. няма задължения по смисъла на чл. 162,
ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс към държавата и/или към община за данъци и/или задължителни вноски за социалното
осигуряване, освен ако е допуснато разсрочване,
отсрочване или обезпечение на задълженията;
3. не е лишено от правото да упражнява
определена професия или дейност с влязъл в
сила акт на компетентен орган съгласно законодателството на държавата, в която е извършено
нарушението;
4. чрез измама или по небрежност не е предоставена невярна информация, необходима за
удостоверяване на липсата на основания за отказ за финансиране, критериите за подбор или
изпълнението на договор;
5. не е сключено споразумение с други лица
с цел нарушаване на конкуренцията;
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6. не са нарушени правата на интелектуалната
собственост;
7. не е правен опит:
а) да се повлияе на лица с правомощия за
вземане на решения или контрол от ДФЗ – РА
и/или УО, свързани с одобрението за получаване
на финансова помощ;
б) да се получи информация от лица с правомощия за вземане на решения или контрол
от ДФЗ – РА и/или УО, която може да даде неоснователно предимство, свързано с одобрението
за получаване на финансова помощ;
8. не е установено виновно неизпълнение на
договор за предоставяне на финансова помощ
от Европейските структурни и инвестиционни
фондове, договор за обществена поръчка, договор
за концесия за строителство или за услуга, довело
до предсрочното им прекратяване, изплащане на
обезщетения или други подобни санкции;
9. не са констатирани при проверки, одити
или разследвания, проведени от разпоредители
с бюджет, Европейската служба за борба с измамите или Европейската сметна палата, значителни недостатъци при спазването на основните
задължения по изпълнение на договор за предоставяне на финансова помощ от Европейските
структурни и инвестиционни фондове, договор
за обществена поръчка, договор за концесия за
строителство или за услуга, което е довело до
предсрочното им прекратяване, изплащане на
обезщетения или други подобни санкции, включително финансови корекции;
10. не е извършена нередност;
11. няма изискуеми и ликвидни задължения
към Държавен фонд „Земеделие“;
12. не е включено в системата за ранно откриване отстраняванията по чл. 108 от Регламент
(ЕС, Евратом) № 966/2012;
13. като представляващ кандидата/ползвателя
на помощта, негов законен или упълномощен
представител, член на управителния му орган,
както и временно изпълняващ такава длъжност,
както и лицата, упълномощени да вземат решения или да упражняват контрол по отношение
на кандидата/ползвателя на помощта:
а) не съм обект на конфликт на интереси по
смисъла на чл. 57 от Регламент (ЕС, Евратом)
№ 966/2012;
б) не съм свързано лице по смисъла на § 1,
т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт на
интереси с ръководител на ДФЗ – РА, УО или със
служители на ръководна длъжност в РА или УО;
в) не съм лице, което е на трудово или служебно правоотношение в РА или УО до една
година от прекратяване на правоотношението;
г) не съм осъден с влязла в сила присъда,
освен ако е реабилитирано, за:
– участие в организирана престъпна група
по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
– подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния
кодекс;
– престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително
изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс;
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– прест ъпление против стопанството по
чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс;
– престъпление против собствеността по
чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс;
– престъпление по чл. 108а от Наказателния
кодекс;
– престъпление по чл. 159а – 159г от Наказателния кодекс;
– престъпление по чл. 172 от Наказателния
кодекс;
– престъпление по чл. 192а от Наказателния
кодекс;
д) не съм осъден с влязла в сила присъда, освен
ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично
на тези по буква „г“, в друга държава – членка
на ЕС, или трета страна;
е) не съм лице, за което е налично някое
от обстоятелствата по т. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 и 12;
14. ако настъпят промени в декларираните
обстоятелства, в рамките на 10 работни дни
ще уведомя РА за настъпилите промени чрез
подадена актуална декларация.
II. Кандидати/ползватели, за които е налице
обстоятелство, посочено по-горе, имат право да
представят доказателства при подаване на декларация или в срок до 10 работни дни от получаване на уведомление от РА за констатираните
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обстоятелства, че са предприели действия, които
гарантират тяхната надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.
Представям следните доказателства, че са
предприети действия, които гарантират надеждността на кандидата/ползвателя:
..................................................................................
..................................................................................
Известна ми е наказателната отговорност
по чл. 313 и чл. 248а, ал. 2 от Наказателния
кодекс за предоставени от мен неверни данни
и документи.
...................... 20....... г.
Подпис на декларатора:
.........................................
2
Декларацията се подписва задължително от кандидата/ползвателя – ФЛ, от представляващия и
управляващия кандидата/ползвателя ЕТ, търговско
дружество или юридическо лице, както и от лицата
с правомощия за вземане на решения или контрол
по отношение на кандидата/ползвателя на помощта.
Когато управляващите кандидата/ползвателя са
повече от едно лице, декларацията се попълва от
всички лица – членове на управителните органи
на кандидата/ползвателя, а в случай, че членове са
юридически лица – от техния представител в съответния управителен орган, както и от прокуристите
и търговските пълномощници, когато има такива.“

7. Създава се буква А:

„А. Форма за наблюдение и оценка на проекти по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски
стопанства“ от мярка 4.1 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на
селските райони 2014 – 2020 г.
(П о п ъ л в а с е о т Д Ф „ З е м е д е л и е “ – Р А )
УРН
УИН

Информацията по-долу задължително се попълва от кандидата по подмярка 4.1
(Подчертайте правилния отговор и/или попълнете празните полета в таблиците!)
1. Юридически статут на кандидата:
(Моля, отбележете подходящата категория:)
1. Физическо лице, нерегистрирано по някакъв закон

Да 

Не 

2. Физическо лице – осигурител по чл. 2 от Търговския закон

Да 

Не 

3. Едноличен търговец (ЕТ)

Да 

Не 

4. Акционерно дружество (ЕАД/АД)

Да 

Не 

5. Дружество с ограничена отговорност (ЕООД/ООД)

Да 

Не 

6. Друго дружество

Да 

Не 

7. Кооперация

Да 

Не 

8. Група/организация на производители

Да 

Не 

9. Друго (посочете): _________________________________________

Да 

Не 

2. Възраст
(Възраст и пол: за физическото лице или едноличен търговец или за управителя на фирмата, ако е
юридическо лице)
Години: ________________________
3. Пол
Жена 
Мъж 
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4. Участие на кандидата в Програма САПАРД и/или ПРСР 2007 – 2013
ДА 1 Програма ……………… № на договора: ……………… г.
Програма ……………… № на договора: ……………… г.
Програма ……………… № на договора: ……………… г.
НЕ 2
5. Размер на стопанството
(моля, отбележете размера на стопанството, измерен в Стандартен производствен обем (СПО), както
и размера на използваната земеделска площ към настоящата стопанска година)
Размер – СПО (в евро)

Размер на използваните земеделски
площи

…………… евро СПО

……………… ха

6. Географско разположение на имотите на стопанството:
(моля, отбележете ЕК АТТЕ на всяко населено място, в чието землище се намират имотите на стопанството)
6.1. Растениевъдство
Имоти

Площ в ха

Населено място и ЕКАТТЕ

имот 1

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

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

имот 2

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

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

имот 3

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

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

имот 4

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

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

...

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

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

6.2. Животновъдство – местоположение на животновъдния обект/и
Имот, в който е разположен обектът

Населено място и ЕКАТТЕ

имот 1

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

имот 2

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

...

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

7. Земеделско производство в рамките на проекта
(моля, отбележете културата/културите и/или видове животни, чиято продукция считате, че ще формира
основната част от приходите от продажби на растителна и/или животинска продукция на стопанството
към годината на завършване на проекта)
Растениевъдство
Вид култура
……………….
………………..

Индикация (/)

Площ, ха

Биологично – Да

Конвенционално – Да







Животновъдство
Вид домашно
животно/птица
…………………
………………...

Индикация (/)
Биологично
Да

Конвенционално
Да

За месо










За мляко За яйца







8. Среден списъчен брой на наетите лица по трудово правоотношение в стопанството на кандидата
Показател
Средносписъчен брой на персонала към предходната финансова
година
Планиран брой на допълнително наетия персонал за нуждите на
проекта

Мъже
<40 г.
>40 г.

Жени
<40 г. >40 г.
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Според бизнес плана:
Планиран средносписъчен брой на персонала, увеличен за реализация на проекта
9. Цели на проекта
(моля, отбележете с „/“ основната и всички допълнителни цели на проекта)
Дейности за земеделското стопанство, включени в
проекта:

Код

Основна цел
на проекта
(отбелязва
се само една
цел)

Допълнителни
цели
(може да се посочи повече от една
цел)

Внедряване на нови продукти, процеси и технологии и
обновяване на наличните производствени материални
и/или нематериални активи

1





Насърчаване на сътрудничеството с производителите и
преработвателите на земеделски продукти

2





Опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци

3





Повишаване на енергийната ефективност в земеделските
стопанства

4





Подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и
други условия на производство

5





Подобряване качеството на произвежданите земеделски
продукти

6





Осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти

7





10. Разходи, включени в проекта:
10.1. Разходи по цели – в лв.
Разходи, включени в проекта

Размер
на разхода

Група
разход – код

1

2

3

I. Строителство или обновяване
на сгради и на друга недвижима
собственост, включително такава,
използвана за опазване компонентите на околната среда
………………………………….............................
………………………………….............................
II. Закупуване на машини, съоръжения, оборудване и специализиран
транспорт, вкл. за подобряване на
енергийната ефективност
………………………………….............................
………………………………….............................
III. Създаване и/или презасаждане на
трайни насаждения
………………………………….............................
………………………………….............................
IV. Разходи за достигане съответствие с нововъведените стандарти
на ЕС
………………………………….............................
………………………………….............................

Модернизиране на съществуващи – 1,
изграждане на
нови – 2, закупуване – 3
4

Размер на
финансовата
помощ

Цел на разхода – код
от табл. 8

5

6
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4

5

6

V. Закупуване на сгради, земя, помещения и друга недвижима собственост за нуждите на проекта
………………………………….............................
………………………………….............................
VІ. Рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови съоръжения и оборудване за напояване,
включващи изграждането на нови
и подобряване на съществуващи
мрежи в стопанствата, водовземни
съоръжения, включително кладенци
и съоръжения за съхранение на вода
………………………………….............................
………………………………….............................
VІI. Други разходи – общи разходи,
вкл. материални и нематериални
…………………………………….........................…
10.2. Финансови инструменти
Предвижда ли се използване на финансов инструмент по проекта
ДА



НЕ



…………………………….…………………………………………………………...............................................................................................
(дата и място, име и фамилия на кандидата/печат)“

§ 39. Приложение № 11 към чл. 40, т. 2 се
изменя така:
„Приложение № 11
към чл. 40, т. 2
ДЕКЛАРАЦИЯ
относно обстоятелства по чл. 131, параграф 4
във връзка с чл. 106, параграф 1 и чл. 107 от
Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври
2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета
Долуподписаният/ата ...........................................
................................................................................. ,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН ........................................................................ ,
притежаващ/а лична карта № ........................... ,
издадена на ............................................................
от МВР – гр. ......................................................... ,
адрес: ..................................................................... ,
(постоянен адрес)
в качеството си на
..................................................................................
(посочва се качеството, в което лицето има право
да представлява, управлява или контролира)
на .............................................................................
(наименование на кандидат/ползвател)
с ЕИК ......................................................................

I. Декларирам, че представляваното, управляваното, контролираното от мен .........................
................................................................................. :
1. не е обявено в несъстоятелност, не е в производство по несъстоятелност или в процедура
по ликвидация; не е сключило извънсъдебно
споразумение с кредиторите си по смисъла на
чл. 740 от Търговския закон или не е преустановило дейността си, а в случай че кандидатът или
ползвателят е чуждестранно лице – се намира
в подобно положение, произтичащо от сходна
процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;
2. няма задължения по смисъла на чл. 162,
ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс към държавата и/или към община за данъци и/или задължителни вноски за социалното
осигуряване, освен ако е допуснато разсрочване,
отсрочване или обезпечение на задълженията;
3. не е лишено от правото да упражнява
определена професия или дейност с влязъл в
сила акт на компетентен орган съгласно законодателството на държавата, в която е извършено
нарушението;
4. чрез измама или по небрежност не е предоставена невярна информация, необходима за
удостоверяване на липсата на основания за отказ за финансиране, критериите за подбор или
изпълнението на договор;
5. не е сключено споразумение с други лица
с цел нарушаване на конкуренцията;
6. не са нарушени правата на интелектуалната
собственост;
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7. не е правен опит:
а) да се повлияе на лица с правомощия за
вземане на решения или контрол от ДФЗ – РА
и/или УО, свързани с одобрението за получаване
на финансова помощ;
б) да се получи информация от лица с правомощия за вземане на решения или контрол
от ДФЗ – РА и/или УО, която може да даде не
основателно предимство, свързано с одобрението
за получаване на финансова помощ;
8. не е установено виновно неизпълнение на
договор за предоставяне на финансова помощ
от Европейските структурни и инвестиционни
фондове, договор за обществена поръчка, договор
за концесия за строителство или за услуга, довело
до предсрочното им прекратяване, изплащане на
обезщетения или други подобни санкции;
9. не са констатирани при проверки, одити
или разследвания, проведени от разпоредители
с бюджет, Европейската служба за борба с измамите или Европейската сметна палата, значителни недостатъци при спазването на основните
задължения по изпълнение на договор за предоставяне на финансова помощ от Европейските
структурни и инвестиционни фондове, договор
за обществена поръчка, договор за концесия за
строителство или за услуга, което е довело до
предсрочното им прекратяване, изплащане на
обезщетения или други подобни санкции, включително финансови корекции;
10. не е извършена нередност;
11. няма изискуеми и ликвидни задължения
към Държавен фонд „Земеделие“;
12. не е включено в системата за ранно откриване отстраняванията по чл. 108 от Регламент
(ЕС, Евратом) № 966/2012;
13. като представляващ кандидата/ползвателя
на помощта, негов законен или упълномощен
представител, член на управителния му орган,
както и временно изпълняващ такава длъжност,
както и лицата, упълномощени да вземат решения или да упражняват контрол по отношение
на кандидата/ползвателя на помощта:
а) не съм обект на конфликт на интереси по
смисъла на чл. 57 от Регламент (ЕС, Евратом)
№ 966/2012;
б) не съм свързано лице по смисъла на § 1,
т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт на
интереси с ръководител на ДФЗ – РА, УО или със
служители на ръководна длъжност в РА или УО;
в) не съм лице, което е на трудово или служебно правоотношение в РА или УО до една
година от прекратяване на правоотношението;
г) не съм осъден с влязла в сила присъда,
освен ако е реабилитирано, за:
– участие в организирана престъпна група
по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
– подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния
кодекс;
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– престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително
изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс;
– прест ъпление против стопанството по
чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс;
– престъпление против собствеността по
чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс;
– престъпление по чл. 108а от Наказателния
кодекс;
– престъпление по чл. 159а – 159г от Наказателния кодекс;
– престъпление по чл. 172 от Наказателния
кодекс;
– престъпление по чл. 192а от Наказателния
кодекс;
д) не съм осъден в влязла в сила присъда, освен
ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично
на тези по буква „г“, в друга държава – членка
на ЕС, или трета страна;
е) не съм лице, за което е налично някое
от обстоятелствата по т. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 и 12;
14. ако настъпят промени в декларираните
обстоятелства, в рамките на 10 работни дни РА
ще бъде уведомена за настъпилите промени чрез
подадена актуална декларация.
II. Кандидати, за които е налице обстоятелство, посочено по-горе, имат право да представят
доказателства при подаване на декларация или в
срок до 10 работни дни от получаване на уведомление от РА за констатираните обстоятелства, че
са предприели действия, които гарантират тяхната
надеждност, въпреки наличието на съответното
основание за отстраняване.
Представям следните доказателства, че са
предприели действия, които гарантират надеждността на кандидата/ползвателя:
..................................................................................
..................................................................................
Известна ми е наказателната отговорност
по чл. 313 и чл. 248а, ал. 2 от Наказателния
кодекс за предоставени от мен неверни данни
и документи.
..................... 20....... г.

Подпис на декларатора:

.........................................
Декларацията се подписва задължително от кандидата/ползвателя – ФЛ, от представляващия и
управляващия кандидата/ползвателя ЕТ, търговско
дружество или юридическо лице, както и от лицата
с правомощия за вземане на решения или контрол
по отношение на кандидата/ползвателя на помощта.
Когато управляващите кандидата/ползвателя са
повече от едно лице, декларацията се попълва от
всички лица – членове на управителните органи
на кандидата/ползвателя, а в случай че членове
са юридически лица – от техния представител в
съответния управителен орган, както и от прокуристите и търговските пълномощници, когато
има такива.“
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§ 40. Създава се приложение № 11а към чл. 42б, ал. 1:
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„Приложение № 11а
към чл. 42б, ал. 1

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ
Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
ИСКАНЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ
Подмярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства
I. Наименование на кан- .............................................................................................................................................
дидата
I I. Н а и менов а н ие н а ..............................................................................................................................................
проекта
..............................................................................................................................................
III. Описание на кандидата
1. За юридически лица, еднолични търговци и други:
ЕИК/БУЛСТАТ:
.............................................................................................................................................
Юридически статут:
.............................................................................................................................................
2. За физически лица и/или управителя на ЮЛ и/или представляващия кандидата:
И ме, п рези ме, фа- .....................................................................................................................................................
милия
ЕГН:
....................................................................................................................................................
Лична карта:
№ .........................., валидна до: ........................, издадена от: .........................................
3. За всички кандидати:
Упълномощено лице (в случай че има такова):
И ме, п рези ме, фа- ....................................................................................................................................................
милия
ЕГН:
....................................................................................................................................................
Лична карта:
....................................................................................................................................................
Пълномощно №:

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

ІV. Информация за заявлението за подпомагане, за което се подава искане за прехвърляне
1. Заявлението за подпомагане е подадено в периода на прием, определен със Заповед № ………… г.
Уникален идентификационен номер (УИН) …………………………………………......................................................................
Уникален регистрационен номер (УРН) ………………………………………………...........................................................................
2. Моля, заявлението за подпомагане с посочените УИН и УРН да бъде пренасочено за обработка в
рамките на периода на прием, определен със Заповед № …………….. г.
3. Заявявам прехвърлянето на всички разходи, описани в „таблицата за допустими инвестиции“ към
подаденото заявление за подпомагане
 ДА
 НЕ – Моля, представете таблица по т. 2 с включени само разходите, за които заявявате прехвърляне с искането.
V. ПРИДРУЖАВАЩИ ДОКУМЕНТИ (моля, отбележете с x/v)

1. Нотариално заверено изрично пълномощно – в случай че искането не се подава
лично от кандидата

2. Таблица за разходите на хартиен и електронен формат по образец – в случай
че се намалява размерът на заявените разходи по подаденото заявление

3. Декларирам, че съм съгласен заявлението за подпомагане да бъде разгледано
съгласно условията по Наредба № 9 от 21.03.2015 г., приложими към датата на
подаване на искането за прехвърляне

4. Декларирам, че за заявлението за подпомагане, за което се подава настоящото
искане за прехвърляне, не съм получил заповед на изпълнителния директор за
отказ или одобрение към датата на подаване на искането

5. Декларирам, че при поискване от ДФ „Земеделие“ ще предоставя документи
и информация, свързана с обработката на заявлението за подпомагане, за което
се подава настоящото искане за прехвърляне
Дата _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(име, подпис и печат на кандидата)
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Таблица за разходите към искане за прехвърляне

№

1
I.

Вид на
разходите

Единична
Марка, моМяр- цена без
Количество
дел
ка
ДДС
(лева)

Обща Обща
сума сума
без с ДДС
ДДС
**
(лева) (лева)

2
3
4
5
6
7
8
Разходи за закупуване/придобиване на материални и нематериални
извършване на строително-монтажни работи)*

Междинно
плащане
(отбележете с Х или
V коя инвестиция в кое
междинно
плащане е
включена)
I
II
9
10
активи (без

№ по ред от
списъка с разходите, за
които РА има
определени референтни цени

11

1.
2.
n.
Разход и за извърш ва не на с т рои т ел но монтажни работи **
разгърната
Подобект 1.
1.
застроена
м2
..................
площ
разгърната
Подобект 2.
2.
застроена
м2
..................
площ
разгърната
Подобект n.
n.
застроена
м2
..................
площ
III. Бизнес план
бр.
Други разходи, свързани
IV.
с инвестицията
1.
бр.
II.

n.

бр.

Сума на разходите:
Междинно плащане в размер на:
Дата _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(име, подпис и печат на кандидата)“

§ 41. Приложение № 12 към чл. 44, ал. 1
се изменя така:
„Приложение № 12
към чл. 44, ал. 1
Документи за авансово плащане
1. Заявка за авансово плащане (по образец).
2. Нотариално заверено изрично пълномощно,
в случай че документите не се подават лично от
ползвателя на помощта.
3. Банкова гаранция (по образец).
4. Свидетелство за съдимост от кандидата – физическо лице, или на представляващия
кандидата едноличен търговец, търговско дружество или юридическо лице и член/ове на управителния им орган, както и временно изпълняващ
такава длъжност, включително прокурист или
търговски пълномощник, както и от лицата с
правомощия за вземане на решения или контрол по отношение на кандидата/ползвателя
на помощта, издадено най-рано 4 месеца преди
представянето му.

5. Удостоверение, потвърждаващо, че ползвателят на помощта не е обявен в процедура
по несъстоятелност, издадено от съответния
съд не по-рано от 1 месец преди датата на
подаване на заявката за плащане. Представя
се само от ползвател на помощта, при който
това обстоятелство не подлежи на вписване в
търговския регистър.
6. Удостоверение, потвърждаващо, че ползвателят на помощта не е в процедура по ликвидация, издадено от съответния съд не по-рано от
1 месец преди датата на подаване на заявката
за плащане. Представя се само от ползвател
на помощта, при който това обстоятелство не
подлежи на вписване в търговския регистър.
7. Декларация по чл. 10, ал. 5, т. 1 и 2 (по
образец – приложение № 11).
8. В случай че представеното обезпечение е
договор за поръчителство, за поръчителите по
чл. 17, ал. 5 се представят и следните документи:
8.1. проект на договор за поръчителство (по
образец);
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8.2. решение на съвета на директорите (при
едностепенна система) или на управителния съвет (при двустепенна система) на предложените
за поръчители ЮЛ за сключване на договора
за поръчителство (представя се в случай, че
предложените за поръчители ЮЛ са акционерни
дружества);
8.3. удостоверения от Националната агенция
по приходите, че предложените за поръчители
лица нямат просрочени задължения, издадени
не по-рано от 1 месец преди датата на подаване
на заявката за плащане;
8.4. отчет за приходите и разходите за последното приключило тримесечие преди подаване на
заявката за авансово плащане на предложените
за поръчители юридически лица;
8.5. счетоводен баланс за последното приключило тримесечие преди подаване на заявката за
авансово плащане на предложените за поръчители
юридически лица;
8.6. декларации (по образец) от предложените
за поръчители лица за наличие или липса на
поети задбалансови и условни задължения (гаранции, запис на заповед, поръчителството и др.).“

§ 42. В приложение № 13 към чл. 45, ал. 1
се правят следните изменения и дапълнения:

1. B раздел А „Общи документи“:
а) точки 4 и 5 се отменят;
б) в т. 6 думите „(за едноличните търговци и
юридическите лица)“ се заменят със „(за юридически лица и физически лица – регистрирани
по Закона за данък добавена стойност)“;
в) в т. 7 думите „(за едноличните търговци и
юридическите лица)“ се заменят със „(за юридически лица и физически лица – регистрирани
по Закона за данък добавена стойност)“;
г) в т. 8 думите „(за едноличните търговци и
юридическите лица)“ се заменят със „(за юридически лица и физически лица – регистрирани
по Закона за данък добавена стойност)“;
д) в т. 9 думите „(за едноличните търговци и
юридическите лица)“ се заменят със „(за юридически лица и физически лица – регистрирани
по Закона за данък добавена стойност)“;
е) в т. 10 думите „(за едноличните търговци
и юридическите лица)“ се заменят със „(за юридически лица и физически лица – регистрирани
по Закона за данък добавена стойност)“;
ж) в т. 11 думите „(за едноличните търговци
и юридическите лица)“ се заменят със „(за юридически лица и физически лица – регистрирани
по Закона за данък добавена стойност)“;
з) в т. 12 думите „(за физически лица – ЗП)“
се заменят със „(за физически лица, прилагащи
облекчена форма на финансова отчетност съгласно Закона за счетоводството)“;
и) в т. 13 думите „(за едноличните търговци
и юридическите лица)“ се заменят със „(за юридически лица и физически лица – регистрирани
по Закона за данък добавена стойност)“;
й) точка 25 се изменя така:
„25. Копие от становище от БАБХ, че с реализацията на инвестицията ползвателят е отговорил
на нововъведените стандарти на Европейския
съюз за въвеждане на стандарти за качеството
на суровото мляко (при реализация на проект,
с който се постига този стандарт).“;
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к) точки 34, 35, 36 и 37 се изменят така:
„34. Свидетелство за съдимост от кандидата – физическо лице, или на представляващия
кандидата едноличен търговец, търговско дружество или юридическо лице и член/ове на управителния им орган, както и временно изпълняващ
такава длъжност, включително прокурист или
търговски пълномощник, както и от лицата с
правомощия за вземане на решения или контрол
по отношение на кандидата/ползвателя на помощта, издадено най-рано четири месеца преди
представянето му.
35. Удостоверение, потвърждаващо, че ползвателят на помощта не е обявен в процедура по
несъстоятелност, издадено от съответния съд не
по-рано от 1 месец преди датата на подаване на
заявката за плащане. Представя се само от ползвател на помощта, при който това обстоятелство
не подлежи на вписване в търговския регистър.
36. Удостоверение, потвърждаващо, че ползвателят на помощта не е в процедура по ликвидация, издадено от съответния съд не по-рано
от 1 месец преди датата на подаване на заявката
за плащане. Представя се само от ползвател
на помощта, при който това обстоятелство не
подлежи на вписване в търговския регистър.
37. Декларация по чл. 10, ал. 5, т. 1 и 2 (по
образец – приложение № 11).“;
л) създават се т. 38, 39, 40, 41 и 42:
„38. Копие от удостоверение и/или заповед
за признаване на група/организация на производители, когато кандидатът е група/организация
на производители.
39. Документ, удостоверяващ представителната власт на законния представител на кандидат,
създаден по Закона за Селскостопанската академия – важи за юридическите лица, създадени по
Закона за Селскостопанската академия.
40. Удостоверение съгласно чл. 25, ал. 4 от
Наредба № 47 от 2003 г. за производство и предлагане на пазара на елитни и племенни пчелни
майки и отводки (рояци) и реда за водене на
регистър – важи в случай на одобрени разходи
за производство на пчелни майки по чл. 32,
ал. 1, т. 5.
41. Документ за собственост или ползване
на земя или заповеди по чл. 37в, ал. 4, 10 и 12
от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи по отношение на земята,
обоснована в бизнесплана, и с поето задължение да обработва по договор с РА и същата не
е регистрирана в Информационната система за
администриране и контрол.
42. Договор за извършване на услуга „водоподаване за напояване“ или разрешително за
водовземане или ползване на воден обект за
изграждане, издадено от съответната Басейнова
дирекция за управление на водите.“
2. В раздел Б „Специфични документи по
видове разходи“ т. 3 се изменя така:
„3. Закупуване и/или инсталиране на нови
машини, съоръжения и оборудване, необходими
за подобряване на земеделския производствен
процес, а именно протокол за проведена 72-часова
проба при експлоатационни условия, в случаите,
когато се изисква съгласно действащата норма-
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тивна уредба, и/или протокол на приемателна
комисия към Басейнова дирекция (при инвестиция за напоителни съоръжения и оборудване).“
3. В раздел В „Специфични документи за
доказване на съответствие с критерии за допустимост, критерии за подбор и други ангажименти
и задължения на ползвателя на помощта, в това
число съответствие с изискванията, даващи право
на по-висок размер на финансовата помощ по
реда на чл. 13:“:
а) точки 2, 3, 4 и 5 се изменят така:
„2. Справка за средносписъчния брой на
наетите в стопанството лица за предходна финансова година спрямо датата на подаване на
заявка за плащане, изчислен по Методиката за
изчисляване на списъчния и средния списъчен
брой на персонала, публикувана на електронната страница на Националния статистически
институт, заверена от ползвателя.
3. Документ за собственост или ползване на
земя или заповеди по чл. 37в, ал. 4, 10 и 12 от
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи по отношение на земята, участваща
при изчисляване на минималния стандартен обем
на стопанството (за доказване на минималния
стандартен производствен обем на стопанството
при липса на информация в ИСАК).
4. Документ за завършен 150-часов курс на
обучение или копие от диплома за завършено средно специално или висше образование в областт а
на селското стопанство (за млади земеделски
стопани, одобрени да получат по-висок размер
на финансова помощ по реда на тази наредба).
5. Документ за собственост или ползване на
земя или заповеди по чл. 37в, ал. 4, 10 и 12 от
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (за доказване на изискването наймалко 75 на сто от обработваната от ползвателя
земя попада в необлагодетелстван район, при
липса на информация в ИСАК).“;
б) точка 6 се отменя.

§ 43. Създава се приложение № 13а към
§ 1, т. 36а от допълнителната разпоредба:

„Приложение № 13а
към § 1, т. 36а
от допълнителната разпоредба
І. Списък с култури в сектор „Плодове и зеленчуци“ и сектор „Етеричномаслени и медицински
култури“
КУЛТУРИ
ОПИСАНИЕ
Зеленчукови култури
1. Картофи, батати
Клубенови зеленчукови
култури
2. Домати
3. Пипер
4. Сладък пипер

П лодови з е лен ч у кови
култури
П лодови з е лен ч у кови
култури
П лодови з е лен ч у кови
култури
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КУЛТУРИ
5. Лют пипер

ОПИСАНИЕ
П лодови з е лен ч у кови
култури

6. Патладжан

П лодови з е лен ч у кови
култури

7. Краставици

П лодови з е лен ч у кови
култури

8. Корнишони

П лодови з е лен ч у кови
култури

9. Тиквички

П лодови з е лен ч у кови
култури

10. Дини

П лодови з е лен ч у кови
култури

11. Пъпеши

П лодови з е лен ч у кови
култури

12. Бамя

П лодови з е лен ч у кови
култури

13. Градински фасул Бобови зеленчукови кул(зелен и зърно)
тури
14. Градинска бакла Бобови зеленчукови кул(зелена и зърно)
тури
15. Главесто зеле

Листностъблени зеленчукови култури

16. Карфиол

Листностъблени зеленчукови култури

17. Салата

Листностъблени зеленчукови култури

18. Марули

Листностъблени зеленчукови култури

19. Спанак

Листностъблени зеленчукови култури

20. Магданоз

Листностъблени зеленчукови култури

21. Копър

Листностъблени зеленчукови култури

22. Листно цвекло

Листностъблени зеленчукови култури

23. Киселец

Листностъблени зеленчукови култури

24. Лапад

Листностъблени зеленчукови култури

25. Алабаш

Листностъблени зеленчукови култури

26. Моркови

Кореноплодни зеленчукови култури

27. Магданоз – коре- Кореноплодни зеленчунов
кови култури
28. Целина

Кореноплодни зеленчукови култури

29. Салатно цвекло

Кореноплодни зеленчукови култури

30. Репички

Кореноплодни зеленчукови култури

31. Ряпа

Кореноплодни зеленчукови култури
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КУЛТУРИ
32. Пащърнак

ДЪРЖАВЕН
ОПИСАНИЕ
Кореноплодни зеленчукови култури

33. Лук (зрял и зелен) Лукови зеленчукови култури
34. Чесън (зрял и зелен) Лукови зеленчукови култури
35. Праз
Лукови зеленчукови култури
36. Арпаджик
Лукови зеленчукови култури
37. Хрян

Многогодишни зеленчукови култури

ВЕСТНИК

КУЛТУРИ
ОПИСАНИЕ
61. Валериана – двуго- Етеричномаслени и
дишна култура
дицински култури
62. Босилек
Етеричномаслени и
дицински култури
63. Бял трън (силибум) Етеричномаслени и
дицински култури
64. Черна мерудия
Етеричномаслени и
дицински култури

39.
40.
41.
42.

Ябълки
Круши
Дюли
Мушмули

43. Сливи/джанки

Семкови
Семкови
Семкови
Семкови

овощни
овощни
овощни
овощни

Костилкови
дове
44. Праскови/некта- Костилкови
рини
дове
45. Кайсии/зарзали
Костилкови
дове
46. Череши
Костилкови
дове
47. Вишни
Костилкови
дове
48. Едроплоден дрян Костилкови
дове
49. Ягоди
50. Малини
51. Къпини
52. Френско грозде
(бели и червени)
53. Арония
54. Касис
55. Бодливо грозде
56. Боровинки
57. Смокини
Етеричномаслени

видове
видове
видове
видове

овощни виовощни виовощни виовощни виовощни виовощни ви-

Ягодоплодни
Ягодоплодни
Ягодоплодни
Ягодоплодни

видове
видове
видове
видове

Ягодоплодни видове
Ягодоплодни видове
Ягодоплодни видове
Ягодоплодни видове
Ягодоплодни видове
и медицински култури

58. Анасон

Етеричномаслени и медицински култури

59. Кимион

Етеричномаслени и медицински култури
Етеричномаслени и медицински култури

60. Чубрица

мемеме-

ме-

66.

ме-

67.

69.
70.
71.
72.
73.

Етеричномаслени и
дицински култури
Лавандула
Етеричномаслени и
дицински култури
Мента
Етеричномаслени и
дицински култури
Блатно кокиче
Етеричномаслени и
дицински култури
Риган
Етеричномаслени и
дицински култури
Ехинацея
Етеричномаслени и
дицински култури
Медицинска ружа Етеричномаслени и
дицински култури
Розмарин
Етеричномаслени и
дицински култури
Салвия
Етеричномаслени и
дицински култури

ме-

65. Маслодайна роза

68.
38. Десертни лозя
Трайни насаждения
Овощни култури
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мемемемемемеме-

ІІ. Списък на животни в сектор „Животновъдство“
Говеда и биволи
1. Телета и малачета до 1 г.
2. Телета и малачета над 1 г. и под 2 г. за угояване
3. Телета и малачета над 1 г. за разплод и бременни юници и бременни малакини
4. Млечни крави и биволици
5. Крави от месодайни породи
Овце
6. Овце – млечни, и овце – месодайни
7. Други овце
Кози
8. Кози – майки
Други кози
Свине
9. Свине – майки
10. Прасенца под 45 дни
11. Други свине
Птици
12. Кокошки – носачки
13. Бройлери
14. Пуйки
15. Гъски
16. Патици
17. Щрауси
Други
18. Пчелни семейства

“
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 44. (1) Параграф 1, т. 1, § 4, 5, 7 – 10,
§ 11, т. 1, букви „б“, „в“ и „г“, т. 2 – 6, § 12,
16, § 35, т. 2, 3, 4, 5, 6 и 8, § 36 – 38 и 43 не
се прилагат за заявления за подпомагане,
които са подадени преди влизане в сила на
тази наредба и за които не е подадено искане
за прехвърляне по чл. 42б.
(2) Параграфи 41 и 42 не се прилагат за
заявки за плащане, подадени преди влизане
в сила на тази наредба.
(3) Параграф 28 и § 38, т. 2, букви „г“ и „д“
не се прилагат за заявления за подпомагане,
подадени в период на прием, обявен преди 8
октомври 2016 г.
§ 45. Разходите, свързани с инвестиции
за напоителни системи, се одобряват, ако
инвестициите за напоителни системи са в съответствие с Плана за управление на речните
басейни за периода 2016 – 2021 г. за съответния район, в чийто териториален обхват ще
се извършва инвестицията.
§ 46. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Десислава Танева

§ 3. В чл. 67 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 3 думата „освобождава“ се
заменя с „подписва“.
2. В ал. 2 думата „освободил“ се заменя
с „подписал“.
§ 4. В чл. 76 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „неизправност“ се заменя
с „нередовност“.
2. В ал. 2 думата „неизправността“ се заменя с „нередовността“.
§ 5. В чл. 79 се създават ал. 3 и 4:
„(3) Договорът за превоз на товари се счита
за изпълнен от момента, в който получателят
или упълномощено от него лице, след доставка
на товара, е получил срещу подпис превозния
документ (товарителницата), подпечатан с
датния печат на превозвача.
(4) Когато за превозен документ се използва електронна товарителница, договорът
за превоз на товари се счита за изпълнен в
момента, в който получателят или упълномощено от него лице, след като получи товара,
удостовери чрез подпис върху товарителницата
получаването.“
Министър:
Ивайло Московски

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ

7724

Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 44 от 2001 г. за превоз на товари с
железопътен транспорт (обн., ДВ, бр. 92 от
2001 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Когато за превозен документ се използва електронна товарителница, договорът
за превоз на товари се счита за сключен от
момента, в който превозвачът, след като
приеме товара за превоз, удостовери чрез
подпис върху товарителницата приемането
на товара.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:
„(6) След поставянето на печата или електронния подпис на превозвача върху товарителницата същата служи като доказателство
за сключването и съдържанието на превозния
договор.“
§ 2. В чл. 53 думата „освободи“ се заменя
с „подпише“.

7583

РЕШЕНИЕ № 3662-МИ
от 27 септември 2016 г.

относно поправка на техническа грешка в
Приложение № 98-МИ, утвърдено с т. 1 от
Решение № 3346-МИ от 5 август 2016 г. на
ЦИК
На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка
с чл. 6, ал. 4 от Изборния кодекс Централната
избирателна комисия
РЕШИ:
Допуска поправка на техническа грешка в
образеца на „Декларация от лица, заявени за
регистрация като застъпници“ – Приложение
№ 98-МИ към Решение № 3346-МИ от 5 август
2016 г. на ЦИК, като думите „До Централната избирателна комисия“ да се четат „До
Общинската избирателна комисия“, съгласно
приложението.
Решението подлежи на обжалване пред
Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен
срок от обявяването му.
Решението се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Ивилина Алексиева
Секретар:
Севинч Солакова

С Т Р.
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Приложение № 98-МИ

ДО
ОБЩИНСКАТА
ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ
от лицата, заявени за регистрация като застъпници
(по чл. 3, ал. 3, чл. 117, ал. 3 и чл. 120, ал. 3 във връзка с чл. 118, ал. 1, 2 и 3 от ИК)

Подписаният ……………………………………………………..,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН ....……….…………….., лична карта № ………...……………, изд.
от …………………………………...……… на …………………………,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1) съм съгласен/а да бъда регистриран/а като застъпник на
кандидатите от кандидатската листа на …..…………………………….
(партия, коалиция, местна коалиция, инициативен комитет)

при произвеждане на изборите за ……………………………………
……………………………………………...…………. на …………….г.;
2) съм навършил/а 18 години;
3) не съм поставен/а под запрещение;
4) не изтърпявам наказание лишаване от свобода;
5) не съм осъждан/а за умишлено престъпление от общ
характер;
6) като регистриран застъпник ми е известно, че не мога да
бъда кандидат, наблюдател, представител на партия, коалиция,
местна коалиция или инициативен комитет, член на избирателна
комисия, анкетьор, придружител на лице с увредено зрение, с
увреден слух или с друго увреждане, което не може само да извърши
необходимите действия при гласуването.
Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства
нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработени във
връзка с произвеждане на изборите за ………………… на ………… г.
…………………………г.

ПОДПИС: ........................

Декларацията се подава от лицата, заявени за регистрация като застъпници, и се
прилага към заявлението/предложението за регистрация на застъпници (чл. 118, ал. 1
и 4 от ИК).
7852
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО
И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Методика за изменение и допълнение на
Методиката за определяне на цени за достъп
и пренос на природен газ през газопренос
ните мрежи, собственост на „Булгартранс
газ“ – ЕАД (ДВ, бр. 72 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 6 се правят следните изменения и
допълнения:
1. В ал. 1 т. 4 се заличава, а т. 5 – 7 стават
съответно т. 4 – 6.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Регулаторният период е с продължителност от 2 до 5 години, определен с решение на
Комисията за енергийно и водно регулиране,
наричана по-нататък „комисията“.“
3. Алинея 4 се заличава, а досегашната ал. 5
става ал. 4.
§ 2. В чл. 7 се правят следните изменения и
допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Необходимите годишни приходи за всяка
година от регулаторния период се определят,
както следва:
НГПt = БНГПt + С t+ Уt,
където:
НГПt са утвърдените необходими годишни
приходи за съответната година от регулаторния
период;
БНГПt – базовите необходими годишни приходи за съответната година от регулаторния период;
С t – директно прехвърляемите разходи за
съответната година от регулаторния период (съгласно чл. 17);
Уt е годишната корекция за съответната година
от регулаторния период, отразяваща освобождаването на регулаторната сметка (съгласно чл. 16а);
t – съответната година от разглеждания период.“
2. В ал. 3 в текста на пояснението към уравнението в частта относно елементите „ГИС t“ и
„Р t“ след думата „експлоатационни“ се добавя
„контролируеми“.
3. Създава се нова ал. 4:
„(4) Необходимите годишни приходи не включват приходите от предоставяни на клиенти услуги,
свързани с лицензионната дейност.“
§ 3. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. Прогнозните разходи, необходими за
дейността по пренос през газопреносна мрежа/
система, са икономически обоснованите разходи, определени на база одобрения от комисията
бизнес план на оператора.“
§ 4. В чл. 9, ал. 1 изразът „включват на база
индексиране“ се заменя с „определят“.
§ 5. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 4 изразът „и 39“ се заличава;
б) се създава нова т. 12:

„12. съдебни разходи, извън държавните такси,
свързани с образуване на дела за събиране на
вземания.“
2. Алинея 2 се заличава.
§ 6. В чл. 13, ал. 2 в пояснението към формулата в частта относно елемента „A t-1“ думата
„нетна“ се заличава и се премахват скобите на
думата „балансова“.
§ 7. Създава се нов чл. 16а:
„Чл. 16а. (1) Операторът коригира необходимите
годишни приходи със суми, получени вследствие
на несъответствие между действително получените годишни приходи и утвърдените необходими
годишни приходи от предходен ценови период. За
целта операторът поддържа специална регулаторна
сметка, в която ежегодно се натрупват годишните
разлики между действително получени приходи
и ревизираните необходими годишни приходи.
(2) Ревизираният необходим годишен приход се
определя, като утвърденият необходим годишен
приход за конкретния ценови период се преизчисли на база на действителната инфлация и
действителните директно прехвърляеми разходи.
(3) Натрупаният баланс в регулаторната сметка
се освобождава в края на регулаторния период
и се разпределя равномерно върху необходимите
приходи за всяка година от следващия регулаторен период.
(4) Част от натрупания баланс може да бъде
освободен и по време на регулаторния период,
като освободената част не може да бъде повече от
10 % от ревизирания необходим годишен приход
за година t. В такъв случай операторът може да
коригира утвърдения необходим годишен приход и
съответно цените за достъп и пренос в година t+2.
(5) За целите на ценовото регулиране комисията извършва преглед относно изпълнението на
инвестициите в края на регулаторния период. В
случай че размерът на действително извършените
инвестиции е по-нисък от размера на прогнозните инвестиции и тази разлика не се дължи на
ефективна инвестиционна политика, комисията
може да задължи оператора да намали необходимите годишни приходи за следващия регулаторен
период със стойност, отразяваща надвзетите
амортизации и възвръщаемост.“
§ 8. Член 17 се изменя така:
„17. Директно прехвърляемите разходи за
съответната година от регулаторния период се
определят всяка година и включват следните
елементи:
1. разходи, произтичащи от изпълнението на
задължения към обществото, включително свързани със сигурността на доставките и изпълнение
на задълженията на оператора, произтичащи от
одобрения със заповед на министъра на енергетиката План за действие при извънредни ситуации
съгласно Регламент (ЕС) № 994/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г.
относно мерките за гарантиране на сигурността
на доставките на газ и за отмяна на Директива
2004/67/ЕО на Съвета;
2. дял от таксите за съответната преносна
мрежа, дължими от оператора за участие в Европейската мрежа на операторите на преносни
системи за газ, както и други дължими такси за
съответната година;
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3. акциз върху горивния газ;
4. лицензионни такси, дължими от оператора
по ЗЕ;
5. технологични разходи и разходи за съхранение на технологичен газ за нуждите на преноса;
6. други разходи по предложение на оператора,
за които комисията приеме, че имат характер на
директно прехвърляеми разходи.“
§ 9. В чл. 18:
1. В ал. 1 се правят следните изменения и
допълнения:
а) в основния текст изразът „Държавната
комисия за енергийно и водно регулиране“ се
заменя с „комисията“;
б) в т. 1 след думата „приходи“ се добавя „и
базови необходими приходи“;
в) в т. 2 изразът „за първата година от“ се
заменя с „по години за“;
г) в т. 6 след думата „приходи“ се добавя „от
цена за достъп“;
д) създава се нова т. 8:
„8. коефициент на изглаждане на базовите
необходими приходи за регулаторния период;“
е) създават се нови т. 9, 10 и 11:
„9. входни и изходни точки/зони, за които се
определят цените за достъп и пренос;
10. коефициенти за определяне на цените за
достъп на база на цената за референтен твърд
капацитет;
11. енергийна стойност на единица обем природен газ, използвана за изчисляване на цените
за достъп и пренос за първата година от регулаторния период.“
2. В ал. 2 изразът „Държавната комисия за
енергийно и водно регулиране“ се заменя с „комисията“.
§ 10. Член 19 се заличава.
§ 11. Член 20 се заличава.
§ 12. В чл. 24, ал. 2 изразът „подробно описани в Правилата за ползване на газопреносните
мрежи,“ се заличава.
§ 13. В чл. 25, ал. 4 след израза „конкретните
ползватели на мрежата“ се добавя „чрез отделна
ценова компонента“.
§ 14. В чл. 31, ал. 6 се правят следните изменения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. определеното отношение на покриването
на утвърдените необходими годишни приходи
от цената за достъп от входни точки/зони и от
изходни точки/зони.“
2. Точка 4 се заличава.
§ 15. В чл. 32, ал. 3:
1. След думата „дни“ се поставя запетая, а
думата „заявленията“ се заменя със „заявлението“.
2. Създава се ново изречение второ: „При приемане на решение комисията извършва преценка
за съответствие с последния одобрен Десетгодишен план за развитие на мрежите на оператора.“
§ 16. В чл. 33, ал. 1 изразът „1 месец“ се заменя с „2 месеца“.
§ 17. В чл. 34 ал. 3 се заличава.
§ 18. В § 1 от допълнителната разпоредба се
правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 19 думата „календарна“ се заличава.
2. Създава се нова т. 25:
„25. „Специална регулаторна сметка“ е сумата
от годишните разлики между ревизирания необходим годишен приход и действителния годишен
приход.“
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§ 19. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:
1. Параграф 6 се заличава.
2. Параграфи 8 и 9 се заличават.
3. Параграф 11 се заличава.
§ 20. Навсякъде абревиатурата „ДКЕВР“ се
заменя с „комисията“.
Заключителна разпоредба
§ 21. Тази методика влиза в сила от датата
на приемането є от Комисията за енергийно и
водно регулиране.
Председател:
Ив. Иванов
7730

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ЗАПОВЕД № 8121з-1003
от 13 септември 2016 г.
относно изменение на Заповед № 8121з-212 от
24.02.2015 г. за утвърждаване на Класификатор
на длъжностите в МВР, изменена със запове
ди: № 8121з-255 от 6.03.2015 г., № 8121з-295
от 20.03.2015 г., № 8121з-345 от 31.03.2015 г.,
№ 8121з-391 от 9.04.2015 г., № 8121з-943 от
6.08.2015 г., № 8121з-1044 от 1.09.2015 г. и
№ 8121з-671 от 30.06.2016 г.
На основание чл. 33, т. 9 и чл. 143, ал. 2 от
Закона за Министерството на вътрешните работи
нареждам:
Изменям Заповед № 8121з-212 от 24.02.2015 г.
относно утвърждаване на Класификатор на длъжностите в МВР (ДВ, бр. 21 от 2015 г.), изменена със
заповеди: № 8121з-255 от 6.03.2015 г., № 8121з-295 от
20.03.2015 г., № 8121з-345 от 31.03.2015 г., № 8121з943 от 6.08.2015 г., № 8121з-1044 от 1.09.2015 г. и
№ 8121з-671 от 30.06.2016 г., както следва:
1. В приложение № 1 „Класификатор на длъжностите в МВР А. Държавни служители с висше
образование“:
1.1. В т. Х.1. Дирекции, административни
дирекции, НИИ и НПИ (териториални звена за
обслужване на гр. София) ред № 3 се изменя така:
„3. Началник на районен център, Комисар,
Ръководна, Магистър, 8 г.“
1.2. В т. Х.2. Дирекции, административни
дирекции, НИИ и НПИ (териториални звена
в страната и структурни звена със седалище в
страната) ред № 3 се изменя така:
„3. Началник на районен център, Комисар,
Ръководна, Магистър, 8 г.“
2. В приложение № 4 „К ласификатор на
длъжностите в МВР Г. Държавни служители по
чл. 142, ал. 1, т. 2 ЗМВР“:
– редове № 7 и 8 се заличават;
– ред № 49 се изменя така:
„49, 7, Ръководно ниво 7А, Началник на районен център (в гр. София), бакалавър, ІІІ младши,
4 години“;
– ред № 50 се изменя така:
„50, 7, Ръководно ниво 7Б, Началник на районен център (в страната), бакалавър, ІІІ младши,
4 години“.
Заповедта влиза в сила от датата на издаване.
Министър:
Р. Бъчварова
7729
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МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
ЗАПОВЕД № ЗМФ-843
от 20 септември 2016 г.
за одобряване на образец на данъчна декларация по Закона за местните данъци и такси
На основание чл. 3, ал. 1 и чл. 61х от Закона за местните данъци и такси одобрявам образец на
данъчна декларация по чл. 61х от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници съгласно приложението.

Приложение

Попълва се от общинската администрация
Община
Входящ № и дата
Фамилия и подпис на длъжностното лице :

ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 61х от ЗМДТ за облагане
с данък върху таксиметров превоз на пътници
Част І – Вид на декларацията
1. За обстоятелства, свързани с определянето на

3. При прекратяване на дейността >>

данъка върху таксиметров превоз при започване на
дейността >>
2. За промени в обстоятелства >>

4. Коригираща декларация >>

към декларация с вх. №

към декларация с вх. №

/

/

Част ІІ – Данни за данъчнозадълженото лице

4. Адрес за
кореспонденция

3. Седалище - адрес

2.Наиме
нование
е

1. ЕИК
2.

3.1. Област

3.2. Община

3.3. Населено място (гр./с.)

3.4. пощенски код

4.3. Населено място /гр./с/

4.4. пощенски код

3.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.
3.6. Телефон
Адресът съвпада с
постоянния >>

3.7. Факс

3.8. E-mail

4.1. Област

4.2. Община

4.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.
4.6. Телефон

4.7. Факс

4.8. E-mail

Част ІІІ - Данни за упълномощеното лице
Попълва се само когато декларацията се подава от упълномощено лице

3. Постоянен адрес

2. Име

1. ЕГН/ЛНЧ/служ. № на упълномощеното
лице
2.1. Собствено име

2.2. Презиме

2.3. Фамилно име

3.1. Област

3.2. Община

3.3. Населено място

3.4. Пощенски код

3.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.
3.6. Телефон

3.8. Е-mail

3.7. Факс

1

Министър:
Вл. Горанов
Приложение
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Част ІV – Деклариране на обстоятелства за определяне на данъка за 20…. г.
Брой
автомобил
и

№

Регистрационен
номер на автомобила*

Дата на започване на дейността
/ден, месец, година/

Срок, за
който се
дължи
данък /в
месеци/

Данък /лв./

1.
2.
3.
4.
Общо
*Моля, приложете списък с регистрационните номера на автомобилите, с които ще извършвате дейност по
таксиметров превоз на пътници при започване на дейността.

Част V - Деклариране на промяна в обстоятелства за 20…. г.

№

Брой
автомобили,
за които е
налице
промяна

Регистрационен
номер на
автомобила*

Дата на промяна в обстоятелства/
/ден, месец, година/

Данък /лв./ за периода след
промяната в обстоятелство

1.
2.
3.
*Моля, посочете или приложете списък с регистрационните номера само на автомобилите, с които не се извършва вече
дейност или сте започнали да извършвате дейност.

Част VІ – Други данни
Място на дейността
Дата на
прекратяване на
дейността

ден

Ден

месец

година

Ден

месец

година

мес
ец

година

Подпис на декларатора /упълномощеното лице/

За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 256 и 312 от Наказателния кодекс.

2
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УКАЗАНИЯ
за попълване и подаване на декларацията
Основание за подаване на декларацията

Какво трябва да имате предвид при изчисляването
на данъка

Декларацията се подава на основание чл. 61х от
Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ от
превозвачи,
които
извършват
дейност
по
таксиметров превоз на пътници.
Декларация се подава при:
 започване на дейността
 прекратяване на дейността
 промени във вече декларирани обстоятелства

1. Когато започвате дейност през течение на
годината, данъкът се определя за автомобил
пропорционално на броя на месеците на извършване на
дейността, без месеца на започването й.
2. При прекратяване на дейността с автомобил/и
през течение на годината данъкът се определя
пропорционално на броя на месеците на извършване на
дейността, включително месеца на прекратяване.

Кога се подава декларацията

Как подавате декларация

1. При започване на дейността - преди получаване
на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 ЗАП.
2. За промените в обстоятелства, които имат
значение за определяне на данъка, включително при
прекратяване на дейността изцяло или с определен брой
автомобили - в 7-дневен срок от настъпване на
съответното обстоятелство.

Декларацията можете да подадете:
 лично или чрез упълномощено лице;
 по пощата с обратна разписка.
Къде се подава декларация
Декларацията се подава в общината, за територията
на която е издадено разрешението по чл. 24а, ал. 1 от
Закона за автомобилните превози /ЗАП/ .

Как се попълва декларацията
1. В част І посочвате вида на декларацията, като в
съответното квадратче към т. 1, 2, 3 или 4 вписвате „х”.
2. В част ІІ посочвате адрес за кореспонденция
само ако се различава от постоянния Ви адрес. Когато
адресът за кореспонденция съвпада с постоянния адрес,
в съответното квадратче вписвате „х”.
3. Част ІІІ се попълва само ако декларацията се
подава чрез упълномощено лице.
4. В част ІV посочвате обстоятелствата за
определяне на данъка при започване на дейността - брой
автомобили и дата на започване и определяте
задължението си за съответната година или период от
нея. В колона „срок, за който се дължи данък“ се
попълва броя месеци, съответстващ на срока на
разрешението. Ако извършвате дейност с автомобили с
разрешения с различни срокове, посочете ги на отделен
ред.
5. В част V декларирате само броят на
автомобилите, за които е налице промяна в
обстоятелство – напр. прекратяване на дейност с
автомобил/и или включване на нови автомобили.
Изчислявате данъчното задължение за остатъка от
периода до края на срока на разрешението. При
прекратяване на дейността с автомобил в колона
„Данък“ попълвате „0“.
Не се декларира промяна в обстоятелство когато
дейността за съответен автомобил се прекратява поради
изтичане на срока на разрешението, за който е издадено.
6. В част VІ се попълва датата на прекратяване на
дейността изцяло за годината /не за определен
автомобил, напр. заличаване на търговеца и др./ и
мястото на извършване на дейността.

Срок за плащане на данъка
Изчисленият от Вас данък се заплаща преди
издаване на разрешението по чл. 24а, ал. 1 ЗАП.
Къде се внася данъкът
Данъкът върху таксиметров превоз на пътници се
внася в приход на общината, за територията на която е
издадено разрешението по чл. 24а, ал. 1 ЗАП за
извършване на таксиметров превоз.
Какви санкции се налагат
При
подаване
на
декларацията
след
законоустановения срок или при непосочване или
невярно посочване на данни или обстоятелства, водещи
до определяне на данъка в по-малък размер имуществена санкция от 100 до 500 лв.

3
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КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 643-ИП
от 10 септември 2016 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка
с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за
финансов надзор (ЗКФН) и чл. 16, ал. 1, т. 3 от
Закона за пазарите на финансови инструменти
Комисията за финансов надзор реши:
Отказва да издаде лиценз за извършване на
дейност като инвестиционен посредник на заявителя „Нео Фин Капитал“ – ЕАД, със седалище
и адрес на управление гр. София 1407, район
„Лозенец“, ул. Люботрън 1, ет. 1, офис 1.
На основание чл. 13, ал. 3 ЗКФН решението
може да бъде обжалвано по съдебен ред пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от съобщаването му. Обжалването на решението
не спира неговото изпълнение.

7655

Председател:
К. Караиванова

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3466-П
от 19 септември 2016 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „a“, чл. 4, ал. 1, чл. 8, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и
чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3,
ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20,
ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол,
Решение № 1613 от 3.08.2015 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 67 от 2015 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение
№ 4293 от 19.09.2016 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на „Опитна станция по сортоподдържане и семепроизводство – Бяла Слатина“,
намираща се в местността Агиното бранище,
землището на гр. Бяла Слатина, община Бяла
Слатина, област Враца, обособена част от „Сортови семена – Елит“ – ЕАД, София (наричана
по-нататък „обособената част“), да се извърши
чрез публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 1 550 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 100 000 лв. (без
включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска
155 000 лв. (без включен ДДС) или равностойност
та им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, посочена в тръжната
документация, най-късно до изтичане на срока
за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – София, ул. Врабча 23, стая 515, в срок
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до 10-ия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“; цената на
тръжната документация е 1000 лв. (с включен
ДДС) или равностойността им в евро и се заплаща,
както следва: в касата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – само
в левове, или чрез банков превод по сметка на
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол: IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530
01, BIC код BNBGBGSD; плащането се извършва
преди получаване на тръжната документация;
разходите по заплащането на тръжната документация са за сметка на лицата, които я закупуват;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно,
че лицето е оправомощено да закупи тръжната
документация; в случай че документът по пред
ходното изречение е съставен на език, различен
от българския, същият следва да бъде придружен
с превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 14 ч. българско време на 15-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност, както и лица,
осъдени за банкрут;
2.8. посещения и огледи на обособената част
могат да се извършват всеки работен ден до
началния час на провеждане на търга след закупуване на тръжната документация и представяне
на удостоверение за право на извършване на
оглед, издадено от Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 15-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 14 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. На основание чл. 8, ал. 2 ЗПСК паричните
постъпления от продажбата на обособената част
да бъдат преведени по сметката на „Сортови
семена – Елит“ – ЕАД, София.
4. Утвърждава тръжната документация за продажба на обособената част и проекта на договор
за приватизационна продажба като част от нея.

7709

Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
РЕШЕНИЕ № 103
от 15 септември 2016 г.
На основание чл. 25 ЗБНБ Българската народна
банка пуска в обращение, считано от 14 ноември 2016 г., сребърна възпоменателна монета с
нанесено частично позлатяване „Св. Климент
Охридски“ със следното описание:
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Технически параметри:
емисия – 2016 г.;
номинална стойност – 10 лева;
метал – сребро, проба 925/1000, с нанесено
частично позлатяване;
качество – мат-гланц, висше;
тегло – 23,33 г;
диаметър – 38,61 мм;
гурт – гладък;
тираж – 3000 броя.
Графични елементи:
На лицевата страна на монетата в горната част
в позлатен участък има стилизирано изображение
на църква, под нея годината на емисията „2016“
и номиналната стойност „10 ЛЕВА“, околовръст
надпис „БЪЛГАРСК А НАРОДНА БАНК А“, а
отдолу емблемата на Българската народна банка
с годината „1879“ върху лентата.
На обратната страна на монетата има канонично изображение на Св. Климент Охридски и
надпис „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“.
Автори на художествения проект са Елена
Тодорова и Тодор Тодоров.
Управител:
Д. Радев
7707

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 543
от 31 август 2016 г.
На основание ч л. 21, а л. 1, т. 11 и а л. 2
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и предвид фактическите основания в докладна записка вх. № ДЗ624 от 16.08.2016 г. от зам.-кмета на общината
Общинският съвет – Асеновград, реши:
Одобрява П У П – ПП (парцеларен п лан),
кабелна линия НН за обект „Водна помпа в
ПИ 16955.11.11 по кадастралната карта на с.
Горнослав“ съгласно нанесените плътни линии
с червен цвят и сервитут, означен с пунктирни
линии със син цвят.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив.
Председател:
Св. Шуманов
7720

ОБЩИНА ДОБРИЧКА
РЕШЕНИЕ № 297
от 25 август 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 2 и 6 и
чл. 136, ал. 1 ЗУТ Добричкият общински съвет
одобрява изменение на подробен устройствен
план – план за регулация (ПУП – ПР) за УПИ
№ I-155, УПИ № II-155, кв. 8, и УПИ № XII, кв. 7,
по плана на с. Дончево, като се образуват нови
четири имота УПИ № XII, кв. 7, УПИ № XI-155,
УПИ № XII-155, УПИ № XIII-155, кв. 18, и улица
с о.т. 35а, о.т. 36а и о.т. 36б, както е посочено на
проекта, приложен към това решение.
Председател:
Д. Марев
7638
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ОБЩИНА ИСПЕРИХ
РЕШЕНИЕ № 189
от 25 август 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Исперих, реши:
Одо б ря в а п р о ек т, п рие т о т ОЕС У Т, з а
ПУП – ПП на линейни обекти на техническата
инфраструктура (водопровод и ел. захранване)
на поземлени имоти № 167015 и 167018, ЕКАТТЕ
32874, по плана на Стопански двор № 1, гр. Исперих, област Разград.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Разград, по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.

7722

Председател:
Д. Димитров

ОБЩИНА КАРЛОВО
РЕШЕНИЕ № 361
от 25 август 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1, чл. 110,
ал. 1, т. 5 и чл. 124а, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Карлово, одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на
техническата инфраструктура – обратна канализация за отпадни води към пречиствателна
с та н ц и я на М лекоп рерабо т ва що п ред п ри ятие в УПИ 008030 – производствена и складова дейност – мандра и други, отреден за ПИ
№ 008030, местгност Над гробищата, землище
на с. Ведраре, община Карлово, преминаваща
през ПИ 000072 – полски път – публична общинска собственост на Община Карлово, ПИ
000122 – изоставена нива – частна собственост
на „Итали – Триюонови“ – ООД, ПИ 000123 – пасище, мера – публична общинска собственост на
ОПФ – Ведраре, и ПИ 009024 – полски път – публична общинска собственост но Община Карлово.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Карлово до Административния съд – Пловдив.

7633

Председател:
Т. Шойлеков

ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ
РЕШЕНИЕ № 156
от 28 юли 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № 39 по т. 6 от протокол № 6 от 21.05.2014 г. на Общинския експертен
съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) и
Решение № КЗЗ-01 от 13.01.2016 г. на Комисията
за земеделските земи към Министерството на
земеделието и храните Общинският съвет – гр.
Павликени, реши:

С Т Р.

140
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Одобрява изработения проект за частичен
подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване и електрическа схема с обхват
поземлени имоти (ПИ) с № 080003, № 080013,
№ 000226 и № 000227 по КВС на с. Стамболово,
м. 17 – Гераня, община Павликени, като са изгот
вени план за регулация и план за застрояване с
цел промяна предназначението на земята за ПИ
№ 080003 – частна общинска собственост, с начин
на трайно ползване „нива“ и ПИ № 080013 – частна
общинска собственост, с начин на трайно ползване
„нива“ от предназначение „нива“ в предназначение „за гробищен парк“ с цел разширение на
съществуващи гробища – ПИ № 000226 и ПИ
№ 000227 по КВС на с. Стамболово, м. 17 – Гераня,
собственост на Община Павликени, и определяне
на устройствената зона на имотите, предмет на
проекта за частичен ПУП, на ново застрояване
в тях, съответстващо на предназначението им,
и създаване на градоустройствена основа за застрояване, предназначена за гробищни паркове, в
съответствие с устройствената зона. С изготвената
част „Електрическа схема“ се указва начинът на
ел. захранване на имотите – предмет на проекта
за частичен ПУП.
Новото предназначение на имотите, начинът и
характерът на застрояване, конкретните размери,
параметри, технико-икономическите показатели
и коефициенти, както и трасето на електрическия
кабел за захранване с ел. енергия са показани в
графичните части на проекта.
Решението подлежи на обжалване от пряко
заинтересуваните лица в 30-дневен срок от датата
на обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Община Павликени пред А дминистративния
съд – Велико Търново, на основание чл. 215,
ал. 1 и 4 ЗУТ.

7721

Председател:
В. Антонова

РЕШЕНИЕ № 316
от 25 август 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 8
и 11 ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската
собственост, чл. 21, ал. 1 от Закона за опазване
на земеделските земи във връзка с чл. 126, ал. 6,
т. 1 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Плевен, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за трасе на пътна връзка
с трайна настилка до поземлен имот 076008 в м.
Витска ялия в землището на с. Опанец за обособяване на поземлен имот 076202 за транспортнокомуникационна инфраструктура.
2. Възлага на кмета на общината или оправомощено лице да извърши необходимите правни и
фактически действия в изпълнение на решението.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
М. Митев
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ОБЩИНА САМОКОВ
РЕШЕНИЕ № 549
от 16 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 127, ал. 6 ЗУТ, протокол № 8 на
ПК „Устройство на територията и екология“ във
връзка с постъпило заявление с вх. № ПУП-52
от 28.07.2016 г. от Мартин Йорданов Смиленов,
представител на „Рибената ферма“ – АД, Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
Одобрява проект за изменение на ОУП на
Ку рортно-т у ристическа лока лизаци я „Самоков – Боровец – Бели Искър“, ядро „Нисък Боровец 1100“ на поземлени имоти № 65231.917.517
и № 65231.917.469 в местността Луковица в землището на гр. Самоков.

7726

Председател:
С. Стойчева

ОБЩИНА СИЛИСТРА
РЕШЕНИЕ № 313
от 30 август 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и § 124, ал. 1 ПЗРЗИДЗУТ
и Решение № 188 на Общинския експертен съвет
по устройство на територията при Община Силистра, взето на заседание с протокол № 21 от
17.08.2016 г., Общинският съвет – гр. Силистра,
одобрява подробен устройствен план на територията на община Силистра: „ПУП – ПП за външно
ел. захранване на базова станция № SLS0075.
А000 в ПИ № 020002 по КВС за землището на
с. Ветрен, община Силистра“.

7689

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

7683
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Председател:
М. Димитрова

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ
ЗАПОВЕД № ДС-04-00014
от 20 септември 2016 г.
На основание чл. 129, ал. 3, т. 1 във връзка с
чл. 150, ал. 6 ЗУТ одобрявам комплексен проект
за инвестиционна инициатива за обект: „Оптична
кабелна линия между гр. Елхово, с. Странджа и
границата на Република Турция“, разположен на
територията на две общини – община Елхово
и община Болярово, област Ямбол, съдържащ
следните самостоятелни части:
1. Подробен устройствен план – парцеларен
план в обхвата на участъците извън границите
на урбанизираните територии на землищата на
гр. Елхово и с. Добрич на територията на община
Елхово и с. Златиница, с. Мамарчево, с. Малко
Шарково, с. Воден и с. Странджа на територията
на община Болярово, област Ямбол.
Засегнати имоти:
землище гр. Елхово – 27382.2.124, 27382.77.510,
27382.2.19, 27382.40.19, 27382.42.19, 27382.44.19,
27382.45.19, 27382.37.19;
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з е м л и щ е с. До б р и ч , о б щ и н а Е л хо в о –
21542.0.213, 21542.0.272, 21542.0.289, 21542.0.56,
21542.0.28, 21542.0.93;
зем л и ще с. Злат и н и ца, общ и на Бол я ро во – 31019.0.15, 31019.0.60;
землище с. Мамарчево, община Бол ярово – 46958.0.197, 46958.0.315, 46958.0.314;
землище с. Малко Шарково, община Болярово – 46704.0.89, 46704.0.146;
землище с. Воден, община Болярово – 11658.0.70,
11658.0.689, 11658.0.112, 11658.0.120, 11658.0.098,
11658.0.086, 11658.0.081, 11658.1.027, 11658.1.164;
землище с. Странджа – 69674.37.649, 69674.36.649,
69674.14.649, 69674.36.100, 69674.35.649, 69674.32.765.
2. План-схеми и трасировъчен план за оптичния кабел, преминаващ през урбанизираните
територии на населените места – гр. Елхово и
с. Добрич на територията на община Елхово,
с. Златиница, с. Малко Шарково, с. Воден и с.
Странджа на територията на община Болярово,
област Ямбол.
Засегнати имоти в урбанизираните територии:
гр. Елхово – 27382.500.7148, 27382.500.9585,
27382.500.7171, 27382.500.4314;
с. Добрич, община Елхово – от о.т. 72 до о.т. 77;
с. Малко Шарково, община Болярово – о.т. 5
до о.т. 25, о.т. 25, о.т. 25 до о.т. 51а, о.т. 51а, о.т.
51а до о.т. 46, о.т. 46, о.т. 46 до о.т. 77;
с. Златиница, община Болярово – о.т. 36, о.т.
36 до о.т. 71, о.т. 71 до о.т. 55, о.т. 55 до о.т. 54;
с. Воден, община Болярово – о.т. 152 до о.т.
154, о.т. 154 до о.т. 109, о.т. 109 до о.т. 19, о.т. 119
до о.т. 11;
с. Странджа, община Болярово – 69674.501.448,
69 674. 5 01.476 , 69 674 . 5 01.4 8 6 , 69 674 . 5 01.4 4 0 ,
69 674. 5 01.4 8 9, 69 674 . 5 01.4 8 8 , 69 674 . 5 01.4 6 8 ,
69674.501.351, 69674.501.499, 69674.501.501.
3. Инвестиционен проект за обекта във фаза
технически проект.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
АПК пред Административния съд – Ямбол, в
30-дневен срок от обнародването є в „Държавен
вестник“.

Преди издаване на разрешение за строеж да
се уредят всички отношения, свързани с правото
на преминаване през имоти – чужда собственост.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване по законосъобразност в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ чрез Община „Тунджа“ пред Административния съд – Ямбол.

За областен управител:
Д. Динкова

РЕШЕНИЕ № 222
от 30 август 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Тунджа“ – Ямбол, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура, в следния обхват:
Трасе на уличен водопровод и водопроводно
отклонение за поземлен имот № 205004 в Стопански двор по КВС на землище с. Ботево, минаващо през поземлени имоти № 202 – пасище,
мера, стопанисвано от Община „Тунджа“, № 205 и
№ 387 – ведомствени пътища, общинска публична
собственост, и № 389 – друг терен без определено
стопанско предназначение, общинска публична
собственост, по КВС на землище с. Ботево, област
Ямбол, съгласно приетите и одобрени графични
части, неразделна част от решението.
Преди издаване на разрешение за строеж да
се уредят всички отношения, свързани с правото
на преминаване през имоти – чужда собственост.

7719

ОБЩИНА „ТУНДЖА“ – ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № 220
от 30 август 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Тунджа“ – Ямбол, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за трасе за съоръжения
на техническата инфраструктура, в следния обхват:
Трасе на водопроводно отклонение до поземлен
имот 000045 през поземлени имоти: 000151 – полски път, и 000039 – земи по чл. 19 ЗСПЗЗ – стопанисва общината, по КВС на землище с. Стара
река, община „Тунджа“, област Ямбол, съгласно
приетите и одобрени графични части, неразделна
част от решението.

7666

Председател:
Г. Георгиев

РЕШЕНИЕ № 221
от 30 август 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Тунджа“ – Ямбол, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура, в следния обхват:
Трасе на подземна кабелна ел. проводна
линия 20 kV от нов стоманорешетъчен стълб
(СРС) в имот 0.625 до съществуващ СРС в имот
0.356 от съществуваща въздушна линия средно
напрежение извод Ботево – Ямбол, през поземлени имоти: 0.356, 0.608, 0.175, 0.616, 0.667, 0.621,
0.625 – общинска публична собственост, по КВС
на землище с. Ботево, област Ямбол, съгласно
приетите и одобрени графични части, неразделна
част от решението.
Преди издаване на разрешение за строеж да
се уредят всички отношения, свързани с правото
на преминаване през имоти – чужда собственост.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване по законосъобразност в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ чрез Община „Тунджа“ пред Административния съд – Ямбол.

7667

Председател:
Г. Георгиев
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На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване по законосъобразност в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ чрез Община „Тунджа“ пред Административния съд – Ямбол.
Председател:
Г. Георгиев

7668

ОБЩИНА С. КАЙНАРДЖА,
ОБЛАСТ СИЛИСТРА
РЕШЕНИЕ № 111
от 31 август 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с.
Кайнарджа, одобрява ПУП – ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за линейните
обекти на техническата инфраструктура за ПИ
№ 501069 по КВС на с. Кайнарджа, община Кайнарджа, местност Стопански двор.
Председател:
И. Петков

7723

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

X (m)

Y (m)

1.

4702220

9609040

2.

4701645

9609365

3.

4701595

9608740

4.
4701940
9608680
7677
53. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ обявява, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-59 от 19.09.2016 г. на Държавно предприятие
„Национална компания „Железопътна инфраструктура“ за строеж: „Инженеринг на осигурителна техника на гара Долно Езерово – подмяна
на релсови вериги със система броячи на оси“, в
гара Долно Езерово, гр. Бургас, община Бургас,
област Бургас, в сервитута на железопътната
линия, част от жп линия „Пловдив – Бургас“.
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.
7736
80. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Бургас, на основание
чл. 251 – 253 ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот № С160002-091-0000186
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от 23.08.2016 г. възлага на Маргарита Петкова
Братованова с адрес: Бургас, к-с Лазур, бл. 143,
следните недвижими имоти, представляващи:
– поземлен имот с идентификатор
07079.613.322.1.28, намиращ се в Бу ргас, ул.
Шейново 8, ет. 2, офис 13, с площ 17,87 кв. м,
прилежащи части: 4,53 кв. м от общите части
на сградата, при граници и съседи: недвижими имоти с идентификатори: 07079.613.322.1.29,
07079.613.322.1.16, 07079.613.322.1.40;
– поземлен имот с идентификатор
07079.613.322.1.29, намиращ се в Бургас, ул. Шейново 8, ет. 2, офис 14, с площ 13,63 кв. м, прилежащи
части: 3,45 кв. м от общите части на сградата,
при граници и съседи: недвижими имоти с идентификатори: 07079.613.322.1.30, 07079.613.322.1.28,
07079.613.322.1.17, 07079.613.322.1.41;
– поземлен имот с идентификатор
07079.613.322.1.30, намиращ се в Бу ргас, ул.
Шейново 8, ет. 2, офис 15, с площ 12,85 кв. м,
прилежащи части: 3,26 кв. м от общите части
на сградата, при граници и съседи: недвижими имоти с идентификатори: 07079.613.322.1.29,
07079.613.322.1.18, 07079.613.322.1.42;
– поземлен имот с идентификатор
07079.613.322.1.31, намиращ се в Бургас, ул. Шейново 8, ет. 2, офис 16, с площ 23,20 кв. м, прилежащи
части: 5,88 кв. м от общите части на сградата,
при граници и съседи: недвижими имоти с идентификатори: 07079.613.322.1.3, 07079.613.322.1.32,
07079.613.322.1.19, 07079.613.322.1.5;
– поземлен имот с идентификатор
07079.613.322.1.32, намиращ се в Бу ргас, ул.
Шейново 8, ет. 2, офис 17, с площ 17,86 кв. м,
прилежащи части: 4,53 кв. м от общите части
на сградата, при граници и съседи: недвижими имоти с идентификатори: 07079.613.322.1.31,
0 7 0 7 9. 61 3. 32 2 .1. 33 , 0 7 0 7 9. 61 3. 32 2 .1. 2 0 ,
07079.613.322.1.5, 07079.613.322.1.43;
– поземлен имот с идентификатор
07079.613.322.1.34, намиращ се в Бургас, ул. Шейново 8, ет. 2, офис 19, с площ 17,89 кв. м, прилежащи
части: 4,53 кв. м от общите части на сградата,
при граници и съседи: недвижими имоти с идентификатори: 07079.613.322.1.33, 07079.613.322.1.35,
07079.613.322.1.22, 07079.613.322.1.43.
7640
29. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Варна, на основание
чл. 239, ал. 2 и 3 и чл. 253 ДОПК с постановление № 103 от 13.09.2016 г. възлага на купувача
Есин Фикриева Мустафова с адрес: Русе, ул.
Видин 18, вх. 1, ет. 3, следния недвижим имот,
отнет в полза на държавата с Решение № 496 от
27.06.2013 г. по гр.д. № 624/2011 г. по описа на
Окръжен съд – Русе: самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 63427.2.376.1.10 с адрес: Русе,
ул. Видин 18, вх. А, ет. 2, ап. 10, в сграда № 1,
разположена в поземлен имот с идентификатор
63427.2.376, предназначение: жилище, апартамент,
брой нива – 1, площ 121,54 кв. м, прилежащи изба
№ 10 и 2,354 % ид. части от общите части на сградата, съседни самостоятелни обекти в сградата:
на същия етаж 63427.2.376.1.9, 63427.2.376.1.11, под
обекта 63427.2.376.1.5, 63427.2.376.1.4, над обекта
63427.2.376.1.16, съгласно схема № 15-226434 от
1.06.2015 г., издадена от СГКК – Русе. Имотът
се продава такъв, какъвто е към момента на
продажбата, и купувачът не може да претендира
за недостатъци на закупения имот. На основание
чл. 246, ал. 8 ДОПК собствеността преминава у
купувача от датата на постановлението.
7685
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1. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център
за управление с временна връзка към съществуващ път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Анри Стефанов Андонов, наследник на Елена
Николова Дреновска (Дреновичка), собственик
на имот № 2.70, намиращ се в землището на с.
Мощанец, община Благоевград, за постановяването на Решение № 749 на Министерския съвет
от 10.09.2016 г., с което са отчуждени имоти и
части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7781
2. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център
за управление с временна връзка към съществуващ път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Анри Стефанов Андонов, наследник на Елена
Николова Дреновска (Дреновичка), собственик
на имот № 4.13, намиращ се в землището на с.
Мощанец, община Благоевград, за постановяването на Решение № 749 на Министерския съвет
от 10.09.2016 г., с което са отчуждени имоти и
части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7782
3. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център
за управление с временна връзка към съществуващ път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Анри Стефанов Андонов, наследник на Елена
Николова Дреновска (Дреновичка), собственик
на имот № 21.17, намиращ се в землището на с.
Мощанец, община Благоевград, за постановяването на Решение № 749 на Министерския съвет
от 10.09.2016 г., с което са отчуждени имоти и
части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7783
4. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Антония Кирилова Димитрова-Чиршке, наследница на Борис
Костадинов Китанов, собственик на имот № 0.928,
намиращ се в землището на с. Церово, община
Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
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собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7784
5. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център
за управление с временна връзка към съществуващ път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Горги Лазар Николов, наследник на Магда
Петрова Айкова, собственик на имот № 447.8,
намиращ се в землището на гр. Симитли, община
Симитли, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7785
6. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център
за управление с временна връзка към съществуващ път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Горги Лазар Николов, наследник на Магда
Петрова Айкова, собственик на имот № 447.9,
намиращ се в землището на гр. Симитли, община
Симитли, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7786
7. – Агенция „Пътна ифраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център
за управление с временна връзка към съществуващ път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Михаил Иванов Величков, наследник на Маргита (Маргарита) Петкова Пържова, собственик
на имот № 7.2, намиращ се в землището на с.
Покровник, община Благоевград, за постановяването на Решение № 749 на Министерския съвет
от 10.09.2016 г., с което са отчуждени имоти и
части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7787
8. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център
за управление с временна връзка към съществуващ път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
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на Стойка Николова, наследница на Никола
Иванов Мавродиев, собственик на имот № 3.7,
намиращ се в землището на с. Градево, община
Симитли, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7788
9. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център
за управление с временна връзка към съществуващ път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Стойка Николова, наследница на Никола
Иванов Мавродиев, собственик на имот № 3.10,
намиращ се в землището на с. Градево, община
Симитли, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7789
10. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Тодор
Димитров Цилев, наследник на Злата Георгиева
Даскалова, собственик на имот № 62.1, намиращ
се в землището на с. Покровник, община Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7790
11. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на неустановен
собственик на имот № 93.1, с нов № 93.996, намиращ се в землището на с. Покровник, община
Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7791
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12. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на неустановен
собственик на имот № 93.1, с нов № 93.997, намиращ се в землището на с. Покровник, община
Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7792
13. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на неустановен
собственик на имот № 93.1, с нов № 93.999, намиращ се в землището на с. Покровник, община
Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7793
14. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на неустановен собственик на имот № 0.344, намиращ
се в землището на с. Мощанец, община Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7794
15. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на неустановен
собственик на имот № 4.20, с нов № 4.2, намиращ
се в землището на с. Мощанец, община Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
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пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7795
16. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на неустановен собственик на имот № 0.48, с нов № 22.1,
намиращ се в землището на с. Мощанец, община
Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7796
17. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на неустановен собственик на имот № 0.207, с нов № 26.1,
намиращ се в землището на с. Мощанец, община
Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7797
18. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на неустановен собственик на имот № 0.206, с нов № 26.2,
намиращ се в землището на с. Мощанец, община
Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7798
19. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на неустановен собственик на имот № 0.210, с нов № 22.8,
намиращ се в землището на с. Мощанец, община
Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 4 5

собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7799
20. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на неустановен собственик на имот № 0.211, с нов № 22.5,
намиращ се в землището на с. Мощанец, община
Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7800
21. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на неустановен собственик на имот № 25.1, с нов № 25.65,
намиращ се в землището на с. Мощанец, община
Благоевград, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7801
22. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център
за управление с временна връзка към съществуващ път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
неустановен собственик на имот № 1.8 със сгради,
намиращ се в землището на с. Градево, община
Симитли, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7802
23. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на неустановен собственик на имот № 1.11 със сгради,
намиращ се в землището на с. Градево, община
Симитли, за постановяването на Решение № 749
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на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7803
24. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на неустановен
собственик на имот № 58.9, с нов № 58.13, намиращ се в землището на гр. Симитли, община
Симитли, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7804
25. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км
359+068 ≡ км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000
и Център за управление с временна връзка към
съществуващ път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на неустановен собственик на имот № 290.1, намиращ се в землището на гр. Симитли, община
Симитли, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7805
26. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център
за управление с временна връзка към съществуващ път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
неустановен собственик на имот № 448.27, намиращ се в землището на гр. Симитли, община
Симитли, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7806
27. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на неустановен
собственик на имот № 619.2, с нов № 212.7, на-
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миращ се в землището на гр. Симитли, община
Симитли, за постановяването на Решение № 749
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7807
28. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на наследниците на Златко Благов Аврамов, собственик на
имот № 447.3, намиращ се в землището на гр.
Симитли, община Симитли, за постановяването
на Решение № 749 на Министерския съвет от
10.09.2016 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7808
29. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на наследниците на Григор Борисов Аврамов, собственик на
имот № 447.2, намиращ се в землището на гр.
Симитли, община Симитли, за постановяването
на Решение № 749 на Министерския съвет от
10.09.2016 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7809
30. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на наследниците на Петър Аврамов Тошев, собственик на
имот № 447.1, намиращ се в землището на гр.
Симитли, община Симитли, за постановяването
на Решение № 749 на Министерския съвет от
10.09.2016 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7810
31. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
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държавната собственост съобщава на наследниците на Спас Кайчов (Койчов) Духарски, собственик
на имот № 79.22, намиращ се в землището на гр.
Симитли, община Симитли, за постановяването
на Решение № 749 на Министерския съвет от
10.09.2016 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7811
32. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на наследниците на Спас Кайчов (Койчов) Духарски, собственик
на имот № 80.15, намиращ се в землището на гр.
Симитли, община Симитли, за постановяването
на Решение № 749 на Министерския съвет от
10.09.2016 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7812
33. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на наследниците на Спас Кайчов (Койчов) Духарски, собственик
на имот № 83.16, намиращ се в землището на гр.
Симитли, община Симитли, за постановяването
на Решение № 749 на Министерския съвет от
10.09.2016 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7813
34. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на наследниците на Станой Тодоров Айков, собственик на
имот № 447.10, намиращ се в землището на гр.
Симитли, община Симитли, за постановяването
на Решение № 749 на Министерския съвет от
10.09.2016 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7814
35. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за
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управление с временна връзка към съществуващ
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на наследниците на Стоица Митов Данчов, собственик
на имот № 31.9, намиращ се в землището на с.
Мощанец, община Благоевград, за постановяването на Решение № 749 на Министерския съвет
от 10.09.2016 г., с което са отчуждени имоти и
части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7815
3. – Община Ботевград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – ПП за елементите на техническата инфраструктура, преминаващ през имоти с идентификатори по КК и КР на землището на Ботевград,
как то следва: п убли чна общинска собст веност – поземлени имоти (ПИ) с идентификатори:
05815.10.36 с начин на трайно ползване (НТП)
„Пътища ІV клас“, 05815.10.38 с НТП „Пасище“,
05815.10.30 с НТП „Полски път“ и 05815.13.151
с НТП „Пътища ІV клас“; частна общинска
собственост – ПИ с идентификатор 05815.10.6 с
НТП „Нива“; държавна частна собственост – ПИ
с идентификатор 05815.10.77 с НТП „Горско стопанство“; частна собственост – ПИ с идентификатор 05815.13.119 с НТП „Пасище, мера“ и ПИ с
идентификатор 05815.13.189 с НТП „Вилни зони“,
съгласно приложен ПУП – кабелно отклонение
от оптична кабелна линия „Враца – София окл1“,
подобект „Кабелно отклонение на ИА ЕСМИС
Ботевград – Ботевград/2 – Фаза 2“ и одобрява
приложеното задание по чл. 125 ЗУТ. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ могат да
се направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за ПУП – ПП до общинската
администрация.
7663
2. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици
по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изработен проект
за подробен устройствен план – план за улична
регулация (ПУП – ПУР) за трасе на обслужваща
улица в обхват от о.т. 18 и о.т. 19 по плана на ПЗ
„Север“, Бургас, до о.т. 54 по плана на кв. Лозово,
Бургас, и изменение на подробен устройствен
план – план за улична регулация (ПУП – ПУР)
в обхват от о.т. 623 и о.т. 624 до о.т. 18 и о.т. 19
по плана на ПЗ „Север“, Бургас, за осигуряване
на трасе за изграждане на нова велоалея, прилежаща на път ІІІ-9008 и общински път BGS 1034,
частично в регулацията на ПЗ „Север“, Бургас, и
в предвиденото разширение на населеното място
по одобрения ОУП на гр. Бургас. Проектът е изложен за разглеждане в стая 401, ет. 4 в сградата
на Община Бургас и ЦАУ „Освобождение“. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация в едномесечен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“.
7662
24. – Община Дулово на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
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план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – извън границите
на урбанизираните територии, за изграждане
на самостоятелно СВО за бензиностанция в поземлен имот № 286122, местност Коренището в
землището на с. Окорш, с възложител „Бревис
2003“ – ЕООД, Варна. Проектът е изложен за
разглеждане в сградата на Община Дулово, стая
№ 18. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
7631
25. – Община Дулово на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за утвърждаване на трасе
между поземлен имот с идентификатор 24030.23.2
и поземлен имот с идентификатор 24030.24.85 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр. Дулово, с възложител ЕТ „Никола Попов“ – гр.
Дулово. Проектът е изложен за разглеждане в
сградата на Община Дулово, стая № 18. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
7632
64. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на
основание чл. 134, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 108,
ал. 2, т. 5 ЗУТ е изготвен проект за изменение на
ПУП – устройствени план-схеми за обект: „Кабели 0,4 kV за външно ел. захранване на сграда
за курортни нужди в ПИ 11538.2.144 по КК на
м. Юрта, землище на гр. Свети Влас, преминаващи през ПИ 11538.504.599, ПИ 11538.504.611 и
ПИ 11538.504.800 по кадастралната карта на С.О.
Инцараки, землище на гр. Свети Влас“. Трасето
на кабела започва от съществуващ БКТП „Инцараки 5“ в ПИ 11538.504.799 – частна собственост,
продължава през ПИ 11538.504.800 – публична
общинска собственост, с трайно предназначение
на територията: урбанизирана, и начин на трайно
ползване – за второстепенна улица, пресича ПИ
11538.504.599 (публична общинска собственост) с
трайно предназначение на територията: урбанизирана, и начин на трайно ползване – за второстепенна улица, преминава през ПИ 11538.504.611
(публична общинска собственост) с трайно предназначение на територията: урбанизирана, и начин
на трайно ползване – за второстепенна улица, и
завършва в ново електромерно табло на границата на ПИ 11538.2.144 по кадастралната карта
на гр. Свети Влас, местност Юрта. Дължината
на трасето на кабела е 88,45 м, които са изцяло
в урбанизирана територия, като 38,7 м са в ПИ
11538.504.800; 1,66 м са в ПИ 11538.504.599 и 48,09 м
са в ПИ 11538.504.611 по плана на С.О. Инцараки,
землище на гр. Свети Влас. Създава се сервитут
с ширина 0,60 м от границата на имотите и 1,50
м от страна на улицата спрямо оста на трасето
на кабела. Площта на сервитута е 186,51 кв. м,
изцяло в урбанизирана територия, като 77,26 кв. м
попадат в ПИ 11538.504.800, 5,34 кв. м попадат
в ПИ 11538.504.599, 103,91 кв. м попадат в ПИ
11538.504.611 по плана на С.О. Инцараки, землище
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на гр. Свети Влас. Проектът е изложен в сградата
на общинската администрация в стая 31, ет. 3,
тел. 2-93-69. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
7636
69. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на
основание чл. 134, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 108,
ал. 2, т. 5 ЗУТ е изготвен проект за изменение на
ПУП – устройствени план-схеми за обект: „Външно ел. захранване на две жилищни сгради, басейн
и ограда в ПИ 11538.15.214 по КК на м. Юрта,
землище на гр. Свети Влас, подобект „Кабели 20
kV от съществуващ ЖР стълб в УПИ І-474 (ПИ
11538.504.447) в кв. 32 до БКТП в УПИ ХІ (ПИ
11538.504.125) в кв. 17 по плана на С.О. Инцараки, преминаващи през имоти ПИ 11538.504.593 и
ПИ 11538.504.611 по кадастралната карта на С.О.
Инцараки, землище гр. Свети Влас. Трасето на
кабела започва от съществуващ железорешетъчен
стълб на въздушнокабелна линия в УПИ І-474
(ПИ 11538.504.447) в кв. 32 по плана на С.О.
Инцараки, продължава през ПИ 11538.504.611
(п ублична общинска собственост) с т райно
предназначение на територията: урбанизирана,
и начин на трайно ползване – за второстепенна
улица, преминава през ПИ 11538.504.593 (публична
общинска собственост) с трайно предназначение
на територията: урбанизирана, и начин на трайно
ползване – за второстепенна улица, и завършва в
съществуващ БКТП в УПИ ХІ (ПИ 11538.504.125)
в кв. 17 по плана на С.О. Инцараки. Дължината
на трасето на кабела е 303,72 м, които са изцяло
в урбанизирана територия, като 32,47 м са в ПИ
11538.504.611 и 271,25 м са в ПИ 11538.504.593 по
плана на С.О. Инцараки, землище на гр. Свети
Влас. Създава се сервитут с ширина 1 м от двете
страни спрямо оста на трасето на кабела с обща
площ 606,12 кв. м, изцяло в урбанизирана територия, като 63,62 кв. м попадат в ПИ 11538.504.611 и
542,50 кв. м попадат в ПИ 11538.504.593 по плана
на С.О. Инцараки, землище на гр. Свети Влас.
Проектът е изложен в сградата на общинската
администрация в стая 31, ет. 3, тел. 2-93-69. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУ Т в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
7637
17. – Община гр. Провадия, област Варна, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че е изработен проект на подробен
устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
на техническата инфраструктура, както следва:
ПУП – ПП (парцеларен план) за изграждане на
газопровод, захранващ ПИ № 050010; ПУП – ПП
(парцеларен план) за изграждане на пътна връзка
до ПИ № 050010; ПУП – ПП (парцеларен план) за
изграждане на подземен водопровод; ПУП – ПП
(парцеларен план) за изграждане на подземен
електропровод до ПИ № 050010 в землището на
с. Петров дол, община Провадия, област Варна, в
местността Долния алчак. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ проектът може да бъде обжалван в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
7696
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СЪДИЛИЩА
16. – Върховният касационен съд, гражданска
и търговска колегия, на основание чл. 289 ГПК
съобщава на интересуващите се страни, че в
открито съдебно заседание през ноември 2016 г.
ще се разгледат посочените по-долу дела по отделения и дати, както следва:
НА 1.11.2016 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ г ра ж данско отде ление, 1874/2014,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 3178/2013 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Ева-Мари Кошевой чрез адвокат
Петър Станев, Варна, ул. Александър Дякович
45, ет. 4; Иван Григоров Кошевой чрез адвокат
Петър Станев, Варна, ул. Александър Дякович
45, ет. 4, срещу Ирина Григориевна Кошевая чрез
адвокат Бранимир Балачев, Варна, ул. Парижка
комуна 2, ет. 2; Александър Красимиров Пенев
чрез адвокат Бранимир Балачев, Варна, ул.
Парижка комуна 2, ет. 2; Любен Красимиров
Пенев чрез адвокат Бранимир Балачев, Варна,
ул. Парижка комуна 2, ет. 2.
Второ гражданско отделение, 4236/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
37/2014 по описа на Окръжен съд Габрово, подадена от Николай Александров Илиев, Габрово, ул.
Брянска 42, срещу Мария Георгиева Ланджева,
Габрово, ул. Николаевска 101; Дарина Денчева
Кантарджиева чрез адвокат Борислав Гьопсалиев,
Габрово, ул. Успех 1, ет. 2; Георги Красимиров
Ланджев, Габрово, ул. Николаевска 101; Красимир
Йорданов Ланджев, Габрово, ул. Николаевска
101; Георги Денчев Гочев чрез адвокат Борислав
Гьопсалиев, Габрово, ул. Успех 1, ет. 2; Боян Красимиров Ланджев, Габрово, ул. Николаевска 101;
Величка Цанкова Илиева чрез адвокат Борислав
Гьопсалиев, Габрово, ул. Успех 1, ет. 2.
Второ гражданско отделение, 2233/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
771/2015 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от Зина Иванова Изет, Добрич, ул. Д-р
Иван Пенаков 15, вх. Б, ет. 3, ап. 8; Ася Иванова Михайлова, Добрич, ул. Д-р Иван Пенаков
15, вх. Б, ет. 3, ап. 8, срещу Неджмие Мехмед
Изет чрез адвокат Добрин Добрев, Добрич,
ул. Независимост 14, офис 306; Фатме Мехмед
Изет чрез адвокат Добрин Добрев, Добрич, ул.
Независимост 14, офис 306; Албена Михайлова
Недева чрез адвокат Добрин Добрев, Добрич,
ул. Независимост 14, офис 306; Никола Михалев
Недев чрез адвокат Добрин Добрев, Добрич, ул.
Независимост 14, офис 306.
НА 2.11.2016 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 2077/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1318/2015 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Алекси Костадинов Николов чрез
адвокат Евгения Веселинова Дашина, София, ул.
Света София 8, ет. 4, офис 408, срещу „Мулти
плекс“ – ЕООД, чрез адвокат Тодор Савов Тодоров, София, ул. Софроний Врачански 2А.
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НА 7.11.2016 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 890/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
650/2015 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена от Райна Петрова Гъркова чрез адвокат
Благомир Карапанчев, Плевен, ул. Дойран 154;
„Агро – Бел 2001“ – ЕООД, чрез адвокат Симеон
Петранов, Плевен, ул. Полтава 5, офис 3; Сашо
Асенов Тонов чрез адвокат Стефка Спиридонова,
Ловеч, ул. Търговска 21, ет. 2, офис 207, срещу
Любка Асенова Тонова чрез адвокат Евгения
Аршинкова, Плевен, ул. Софроний Врачански
8, ап. 2; Мара Кръстева Тонова чрез адвокат
Евгени я Аршинкова, Плевен, ул. Софроний
Врачански 8, ап. 2.
Второ гра ж данско отделение, 1801/2016,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 2223/2015 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Иван Георгиев Иванов лично и в
качеството му на ЕТ „Бели брези – Иван Иванов“ чрез адвокат Красимира Митова, София,
пл. Света Неделя 16, ет. 4, офис 14; Йорданка
Тодорова Иванова чрез адвокат Красимира Митова, София, пл. Света Неделя 16, ет. 4, офис 14,
срещу държавата, представлявана от министъра
на регионалното развитие и благоустройството,
София, ул. Св. св. Кирил и Методий 17 – 19.
Второ гражданско отделение, 1829/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
415/2014 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Юли Борисов Ганчев чрез адвокат
Светла Цветанова, София, бул. Васил Левски 48;
Цветелина Иванова Ганчева чрез адвокат Светла
Цветанова, София, бул. Васил Левски 48, срещу
Стефан Константинов Митов чрез адвокат Драгомир Димитров, София, ул. Граф Игнатиев 14,
ет. 3; Пена Динева Хопчева чрез адвокат Драгомир
Димитров, София, ул. Граф Игнатиев 14, ет. 3.
Второ гражданско отделение, 1970/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2121/2015 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов
1, Пловдив, срещу Илина Златева Захариева чрез
адвокат Николай Ангелов, Пловдив, ул. Йоаким
Груев 38, ет. 2; Цветан Николов Захариев чрез
адвокат Николай Ангелов, Пловдив, ул. Йоаким
Груев 38, ет. 2; Илиана (Илина) Петрова Муканова чрез адвокат Николай Ангелов, Пловдив,
ул. Йоаким Груев 38, ет. 2; Веселина Неделчева
Гаргова чрез адвокат Николай Ангелов, Пловдив,
ул. Йоаким Груев 38, ет. 2; Донка Йорданова Цонева чрез адвокат Николай Ангелов, Пловдив, ул.
Йоаким Груев 38, ет. 2; Ангел Пенчев Минев чрез
адвокат Николай Ангелов, Пловдив, ул. Йоаким
Груев 38, ет. 2; Дафина Величкова Славчева чрез
адвокат Николай Ангелов, Пловдив, ул. Йоаким
Груев 38, ет. 2; Александър Цоков Цоков чрез
адвокат Николай Ангелов, Пловдив, ул. Йоаким
Груев 38, ет. 2; Катерина Калинова Цокова чрез
адвокат Николай Ангелов, Пловдив, ул. Йоаким
Груев 38, ет. 2; Недялка Иванова Цокова чрез
адвокат Николай Ангелов, Пловдив, ул. Йоаким
Груев 38, ет. 2; Ангел Петров Захариев чрез адвокат Николай Ангелов, Пловдив, ул. Йоаким
Груев 38, ет. 2.
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Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 7408/2014,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1198/2014 по описа на Апелативен съд София, подадена от Лиляна Ангелова Петрова, с.
Дружба, област Видин, ул. Деветнадесета 2, срещу
Министерство на земеделието и храните, София,
бул. Христо Ботев 55.
НА 8.11.2016 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 2411/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1515/2015 по описа на Окръжен съд Бургас,
подадена от Андрей Петрович Рикманов чрез
адвокат Таня Пеева, Бургас, ул. Трайко Китанчев
26; Софья Генриховна Кнауб чрез адвокат Таня
Пеева, Бургас, ул. Трайко Китанчев 26, срещу
Марина Анатолиевна Рикманова чрез адвокат
Таня Илиева, Бургас, ул. Иван Богоров 1, ет. 1.
НА 9.11.2016 Г. ОТ 9 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 918/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
468/2015 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Комисия за отнемане на незаконно
придобито имущество – София, чрез процесуалния си представител Магдалена Меретева – главен инспектор при ТД – Пловдив, бул. Санкт
Петербург 67, срещу Пенчо Христов Тодоров
чрез адвокат Гергана Юрукова, Благоевград,
ул. Тодор Александров 41, ет. 2, кантората на
адвокат Гергана Юрукова, и страна Прокуратура
на Република България, София, бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение, 1178/2016,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 929/2015 по описа на Окръжен съд Плевен,
подадена от Община Гулянци чрез адвокат Найден
Найденов, Плевен, ул. Полтава 1, ап. 1, срещу
Ивайло Златков Иванов чрез адвокат Павлина
Александрова, Плевен, ул. Катя Попова 2, ет. 2,
офис 7.
Четвърто гражданско отделение, 1776/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
810/2014 по описа на Окръжен съд Враца, подадена от Георги Маринов Георгиев чрез адвокат
Георги Вергилов Митрев, София, ул. Солунска
26, ет. 1; Лиляна Илиева Горанова чрез адвокат
Георги Вергилов Митрев, София, ул. Солунска
26, ет. 1, срещу „Понсстройинженеринг“ – ЕАД,
чрез адвокат Татяна Дончева, София, кв. Лозенец,
ул. Минзухар 2; Анка Йорданова Кожухарова,
гр. Генерал Тошево, област Добрич, ул. Гаврил
Генов 11; Цветан Йорданов Кожухаров, гр. Генерал Тошево, област Добрич, ул. Гаврил Генов 11;
Галина Йорданова Желева, гр. Генерал Тошево,
област Добрич, ул. Неофит Бозвели 12, и трета
страна „Водоснабдяване и канализация“ – ООД,
Враца, ул. Александър Стамболийски 2.
НА 10.11.2016 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 1587/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1486/2015 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от „Хелио – тур – с“ – АД, чрез изпълнителен директор Евгения Илиева, София, бул.
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Витоша 103, срещу Таня Георгиева Сивова чрез
адвокат Евгений Мосинов, Бургас, ул. Оборище
90, ет. 1 – 2, Адвокатска кантора „Мосинов, Кожухаров и партньори“; Еленка Георгиева Колева
чрез адвокат Евгений Мосинов, Бургас, ул. Оборище 90, ет. 1 – 2, Адвокатска кантора „Мосинов,
Кожухаров и партньори“.
Първо гражданско отделение, 1626/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
10147/2012 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Ангел Иванов Влайков чрез адвокат
Катерина Михайловска, София, ул. Света София
8, ет. 3; Минко Иванов Влайков чрез адвокат
Катерина Михайловска, София, ул. Света София
8, ет. 3, срещу Мартин Ангелов Влайков чрез
адвокат Ралица Босилкова Негенцова, София,
бул. Александър Стамболийски 104, ет. 4, ап. 24.
Първо гражданско отделение, 2125/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
19529/2014 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Юлия Иванова Стефанова чрез
адвокат Лидия Целова, София, ул. Позитано 9а,
ет. 4, офис 11, срещу Вяра Асенова Григорова
чрез адвокат Мария Карадиамандиева, София,
ул. Стефан Караджа 12, вх. Г, ет. 1; Мариета Стефанова Григорова-Ненова, София, ул. Крим 47.
Първо гражданско отделение, 2378/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
720/2015 по описа на Окръжен съд Шумен, подадена от Халюк Шевки Мустафа чрез адвокат
Марина Стойчева Върбанова, Шумен, ул. Съединение 119А, ет. 3, ап. 1, срещу Мартин Шишманов
Мартинов чрез адвокат Румяна Анкова Михалева,
Шумен, ул. Добри Войников 15.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1656/2016,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 899/2015 по описа на Окръжен съд Плевен,
подадена от „Национална електрическа компания“ – ЕАД, чрез процесуален представител
Михаил Николаев Андреев, София, ул. Веслец
5, срещу Бойко Йорданов Йорданов чрез адвокат
Боян Спасов Георгиев, Свищов, ул. Димитър Г.
Анев 8.
Четвърто гражданско отделение, 2135/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
13154/2015 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Георги Иванов Спасов чрез адвокат
Магдалена Трендафилова, София, ул. Славянска
29А, ет. 2, офис 10, срещу Софийски университет „Св. Климент Охридски“, София, бул. Цар
Освободител 15.
НА 14.11.2016 Г. ОТ 9 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 2544/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
112/2015 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от „Милениум груп“ – ООД, с управител Любомир Николаев Николов чрез адвокат
Емилия Сиракова, Варна, бул. Христо Ботев 10,
ет. 4, офис 7, срещу „Енерго – Про Мрежи“ – АД,
с изпълнителни директори Михеил Боцвадзе, Радослав Георгиев Цветков, Петр Тесарж и Павел
Ваня чрез адвокат Николай Банков, Варна, бул.
Мария-Луиза 21, ет. 2, и трета страна Комисия
за енергийно и водно регулиране, София, бул.
Княз Дондуков 8 – 10.
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Първо търговско отделение, 2546/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
192/2015 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „УниКредит Булбанк“ – АД, с изпълнителен директор Левон Карекин Хампарцумян
чрез адвокат Илиян Иванов, София, ул. Сердика
23, срещу Георги Ташев Коджебашев чрез адвокат
Венета Русева, Смолян, ул. Бузлуджа 7, ет. 8, ап. 8А;
Соня Стоянова Коджебашева чрез адвокат Венета
Русева, Смолян, ул. Бузлуджа 7, ет. 8, ап. 8А.
Първо търговско отделение, 2584/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
119/2015 по описа на Окръжен съд Шумен, подадена от „Окръжен кооперативен съюз – гр. Шумен“
чрез адвокат Славина Анастасова, София, ул.
Кърниградска 7, ап. 7, срещу „Интерсан“ – ООД,
с управител Светла Венелинова Спасова чрез адвокат Валентин Василев, Шумен, ул. Съединение
68, вх. А, ап. 7.
Първо търговско отделение, 2915/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
204/2015 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от „ЦИД – Атлас“ – ООД, с управител Петър
Любенов Пашев чрез адвокат Илиян Петков,
Варна, ж.к. Чайка, бл. 196, ет. 2, офис 3, срещу
„Енерго – Про Мрежи“ – АД, с изпълнителни
директори Михеил Боцвадзе, Радослав Георгиев
Цветков, Петр Тесарж и Павел Ваня чрез адвокат Николай Банков, Варна, бул. Мария-Луиза
21, ет. 2, и трета страна Комисия за енергийно и
водно регулиране, София, бул. Дондуков 8 – 10.
Първо търговско отделение, 3120/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
285/2015 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от „Вентус България“ – ЕООД, с управител Анатоли Валентинов Линков чрез адвокат
Юлиан Спасов, София, бул. Христо Смирненски
11, ет. 6, срещу „Енерго – Про Мрежи“ – АД,
с изпълнителни директори Михеил Боцвадзе,
Петр Тесарж, Павел Ваня и Николай Йорданов
Николов чрез адвокат Николай Банков, Варна,
бул. Мария-Луиза 21, и трета страна Държавна
комисия за енергийно и водно регулиране, София,
бул. Дондуков 8 – 10.
Първо търговско отделение, 3329/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
184/2015 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Ангел Николов Донов, Варна, ул. Радко
Димитриев 7, срещу Потребителска кооперация
„Варна юг“ чрез адвокат Андон Бюкюджиян,
Варна, ул. Константин Величков 12, ет. 2, офис 2.
Първо търговско отделение, 3447/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
98/2015 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от „Кремиковци“ – АД, в несъстоятелност,
със синдик Цветан Банков чрез адвокат Борис
Витанов, София, ул. Кешан 10, вх. 1, ет. 1, ап. 1,
срещу „Аква Тур 21“ – АД, с изпълнителен директор Кирил Захариев чрез адвокат Георги Костадинов, Бургас, ул. Патриарх Евтимий 2, вх. 1,
ет. 1; „Кремиковци“ – АД, в несъстоятелност,
София, кв. Ботунец.
НА 15.11.2016 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 1244/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
9655/2009 по описа на Софийски градски съд,
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подадена от Милко Любенов Русев чрез адвокат
Ралица Негенцова, София, бул. Ал. Стамболийски 104, ет. 4, ап. 24; Елка Любенова Русева
чрез адвокат Ралица Негенцова, София, бул. Ал.
Стамболийски 104, ет. 4, ап. 24, срещу МБАЛНП
„Св. Наум“ – ЕАД, чрез адвокат Боряна Павлова,
София, ул. Хан Аспарух 18, ет. 2; „Кестрел Инвестмънт България“ – АД, чрез синдика адвокат
Ралица Топчиева, София, ул. Бистрица 9, офис
6, Екопромет – В; Специализирана болница за
активно лечение по неврология и психиатрия
„Св. Наум“ – ЕАД, чрез адвокат Боряна Павлова,
София, ул. Хан Аспарух 18, ет. 2.
Първо гражданско отделение, 1556/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
719/2013 по описа на Софийски окръжен съд, подадена от Димитър Асенов Магаев чрез адвокат
Бойка Пенева, София, бул. Христо Смирненски
6, ет. 3; Радка Христова Соколова чрез адвокат
Александър Живков, София, ул. Лавеле 32, ет. 2,
ап. 12; Георги Христов Раденков чрез адвокат
Александър Живков, София, ул. Лавеле 32, ет. 2,
ап. 12; Лиляна Георгиева Раденкова чрез адвокат
Александър Живков, София, ул. Лавеле 32, ет. 2,
ап. 12; Мирослав Сотиров Соколов чрез адвокат Александър Живков, София, ул. Лавеле 32,
ет. 2, ап. 12, срещу Венета Лазарова Раденкова
чрез адвокат Кирил Горянов, София, ул. Цанко
Церковски 26, ет. 2.
НА 16.11.2016 Г. ОТ 9 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 2119/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1873/2015 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Столичен автотранспорт“ – ЕАД,
София, ул. Житница 21, срещу Красимир Димит
ров Терзийски чрез адвокат Магдалена Спасова
Шаркова, София, ж.к. Красна поляна 1, бл. 12,
вх. 1, ет. 1, ап. 6.
НА 17.11.2016 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 2326/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
7773/2013 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Министерство на културата, София,
бул. Александър Стамболийски 17, срещу Георги
Василев Младенов чрез адвокат Ангел Валентинов Панайотов, София, ул. Княз Борис I № 96,
ет. 1, ап. 3; Светослав Василев Кангалов, София,
кв. Бояна, ул. Боянска река, бл. 2, вх. Б, ет. 1,
ап. 9; Боряна Иво Ганевска, София, ж.к. Яворов,
бл. 73, ет. 4, ап. 7; „Перла 3“ – ЕООД, София, ж.к.
Връбница 1, бл. 529, вх. Б, ет. 5, ап. 54; държавата,
представлявана от министъра на регионалното
развитие и благоустройството, София, ул. Св. св.
Кирил и Методий 17 – 19.
НА 21.11.2016 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 1670/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2002/2015 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Стоян Тодоров Михалев, Аксаково,
ул. Боряна 18, срещу Валентина Илиева Калева,
Аксаково, ул. Велико Димитров 44А.
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Второ гражданско отделение, 2030/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
8940/2014 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Лилия Йорданова Димова чрез
адвокат Стефка Тотева, София, ул. Д-р Г. Вълкович 6, ет. 2, офис Е, срещу Лиляна Гергинова
Ценкова -Мишкова чрез адвокат Янко Вакрилов,
София, ул. Княз Борис I № 120; Виолета Нинова
Хинова-Димитрова чрез адвокат Янко Вакрилов,
София, ул. Княз Борис I № 120; Венета Петрова
Тончева чрез адвокат Янко Вакрилов, София, ул.
Княз Борис I № 120; Борислав Петров Димитров
чрез адвокат Янко Вакрилов, София, ул. Княз
Борис I № 120; Велислава Петрова Димитрова
чрез адвокат Янко Вакрилов, София, ул. Княз
Борис I № 120; Александър Борисов Амзин чрез
адвокат Янко Вакрилов, София, ул. Княз Борис
I № 120; Гюлка Владова Ценкова чрез адвокат
Янко Вакрилов, София, ул. Княз Борис I № 120;
Валентин Троянов Ценков чрез адвокат Янко
Вакрилов, София, ул. Княз Борис I № 120; Бойка
Троянова Найденова чрез адвокат Янко Вакрилов,
София, ул. Княз Борис I № 120; Йорданка Борисова
Ценкова чрез адвокат Янко Вакрилов, София, ул.
Княз Борис I № 120; Роза Горчова Ценкова чрез
адвокат Янко Вакрилов, София, ул. Княз Борис
I № 120; Красимир Борисов Ценков чрез адвокат
Янко Вакрилов, София, ул. Княз Борис I № 120;
Борислава Николаева Ценкова чрез адвокат
Янко Вакрилов, София, ул. Княз Борис I № 120;
Николинка Георгиева Ганчева чрез адвокат Янко
Вакрилов, София, ул. Княз Борис I № 120; Ганчо
Георгиев Ценков чрез адвокат Янко Вакрилов,
София, ул. Княз Борис I № 120.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 2296/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
178/2014 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от Даниел Аксел Роос чрез адвокат Маргита
Тодорова и Соня Бъчварова, Варна, бул. МарияЛуиза 24, вх. А, ет. 1, срещу „Даниел – Тони
БГ“ – ООД, чрез адвокат Анни Георгиева, Варна,
ул. Тодор Шишков 5, партер; Тони Димитров
Колев чрез адвокат Анни Георгиева, Варна, ул.
Тодор Шишков 5, партер; Красимира Желязкова
Колева чрез адвокат Анни Георгиева, Варна, ул.
Тодор Шишков 5, партер; „Анук 01“ – ООД, чрез
адвокат Симеон Бешков, София, ул. Д-р Христо
Стамболски 3.
Първо търговско отделение, 2908/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3895/2014 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Ани Иванова Грозева чрез адвокат
Петя Керанова, Казанлък, ул. Славянска 6, офис
10; Наско Георгиев Грозев чрез адвокат Петя
Керанова, Казанлък, ул. Славянска 6, офис 10;
Магдалена Димитрова Николова чрез адвокат
Петя Керанова, Казанлък, ул. Славянска 6,
офис 10; Красимир Бойчев Николов чрез адвокат Петя Керанова, Казанлък, ул. Славянска 6,
офис 10; Дарина Дончева Маркова чрез адвокат
Петя Керанова, Казанлък, ул. Славянска 6, офис
10; Николай Колев Марков чрез адвокат Петя
Керанова, Казанлък, ул. Славянска 6, офис 10;
Славка Йорданова Митева чрез адвокат Петя
Керанова, Казанлък, ул. Славянска 6, офис
10; Пенчо Георгиев Митев чрез адвокат Петя
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Керанова, Казанлък, ул. Славянска 6, офис 10;
Катя Трифонова Трифонова чрез адвокат Петя
Керанова, Казанлък, ул. Славянска 6, офис 10;
Трифон Йорданов Трифонов чрез адвокат Петя
Керанова, Казанлък, ул. Славянска 6, офис 10,
срещу ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“,
София, пл. Позитано 5.
Първо търговско отделение, 3204/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
55/2015 по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от „Уникредит лизинг“ – ЕАД,
чрез адвокат Николай Диков, София, ул. Хенрих
Ибсен 15, ет. 7, срещу „ГИМ – Строй“ – ЕООД, с
управител Георги Илиев Минковски чрез адвокат
Илия Николов, Плевен, ул. Радецки 5, ет. 1, ап. 2;
Георги Илиев Минковски чрез адвокат Илия
Николов, Плевен, ул. Радецки 5, ет. 1, ап. 2.
Първо търговско отделение, 3398/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
205/2015 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от „Екоенерджи Добрич 2“ – ЕООД,
чрез адвокат Анелия Динова- Стойчева, София,
ул. Лавеле 22; „Екоенерджи Добрич 3“ – ЕООД,
чрез адвокат Анелия Динова-Стойчева, София,
ул. Лавеле 22; „Екоенерджи Добрич 4“ – ЕООД,
чрез адвокат Анелия Динова-Стойчева, София, ул.
Лавеле 22, срещу „Енерго – Про Мрежи“ – АД,
чрез адвокат Николай Банков, Варна, бул. Мария-Луиза 21, ет. 2.
Първо търговско отделение, 3416/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4195/2013 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Лесоимпекс“ – АД, чрез адвокат
Николай Аргиров, София, бул. Черни връх 9, ет. 3,
ап. 8, срещу ЕТ Петър Додов с фирма „Петър
Додов – Десон 91“ чрез адвокат Петър Знеполски,
София, ул. Сан Стефано 17, партер.
Първо търговско отделение, 3425/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
912/2015 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от ЕТ Петя Йорданова Маркилева с фирма
„Михаела – 08 – Петя Йорданова“ чрез адвокат
Дончо Кирчев, Варна, ул. Мусала 6, ет. 2, срещу
„Енерго – Про Мрежи“ – АД, чрез адвокат Николай Банков, Варна, бул. Мария-Луиза 21, ет. 2,
и трета страна Държавна комисия за енергийно
и водно регулиране, София, бул. Княз Ал. Дондуков 8 – 10.
Първо търговско отделение, 3572/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
159/2015 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от „Сле груп“ – ЕООД, чрез адвокат
Чанка Попова, Несебър, ул. Иван Вазов 23а,
срещу „Меркурий 99“ – ООД, чрез адвокат Петър Атанасов, Несебър, ул. Иван Вазов 23, ет. 2.
Първо т ърговско отделение, 50/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
928/2014 по описа на Апелативен съд София, подадена от Диана Евтимова Горсова в качеството
є на единствен настойник на дъщеря си Мануела
Красимирова Горсова чрез адвокат Любомир
Георгиев, София, ж.к. Люлин 10, бл. 109П, ет. 7;
„Дженерали застраховане“ – АД, чрез адвокат
Росен Томов, София, ул. Позитано 9, офис 17;
Максим Евгениев Ставийски чрез адвокат Красимира Иванова, София, бул. Драган Цанков 23,
вх. А, ет. 2.
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НА 22.11.2016 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 318/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1108/2015 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Симеон Борисов Сакскобургготски
чрез адвокат Ели Христова, София, бул. Александър Стамболийски 84, офис 43; Мария-Луиза
Борисова Хробок чрез адвокат Валя Гигова,
София, бул. Васил Левски 30, ет. 2, срещу Република България, представлявана от министъра
на регионалното развитие и благоустройството
чрез адвокат Ирен Савова, София, ул. Алабин 36,
ет. 1; Фердинанд фон Вюртемберг чрез адвокат
Мариана Вълкова, София, ул. Цанко Церковски
63; Александър фон Вюртемберг чрез адвокат
Мариана Вълкова, София, ул. Цанко Церковски
63; Ойген фон Вюртемберг чрез адвокат Мариана
Вълкова, София, ул. Цанко Церковски 63; Софи
Едокси Мария Луиз чрез адвокат Мариана Вълкова, София, ул. Цанко Церковски 63; Маргарет
Люис-Байи дьо Шовини чрез адвокат Мариана
Вълкова, София, ул. Цанко Церковски 63.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 942/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
967/2014 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Розабул“ – ООД, чрез адвокат
Крум Узунов, Пловдив, ул. Княз Александър I
№ 35, ет. 2, срещу „Интермед 1“ – ЕООД, чрез
адвокат Тенчо Ненов Димов, Пловдив, ул. Райко
Даскалов 16, ет. 2.
Второ търговско отделение, 1887/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3195/2012 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Орбел“ – АД, в ликвидация, представлявано от ликвидатора Ангел Бузалаков чрез
адвокат Мария Михайлова, София, ул. Казбек 30,
срещу Национална агенция за приходите, София,
бул. Княз Ал. Дондуков 52.
Второ търговско отделение, 2250/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4484/2014 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Наталия Иванова Георгиева чрез
адвокат Вихър Вайденов, София, ул. Иван Денкоглу 7, ет. 4, ап. 9, срещу Гаранционен фонд,
София, ул. Граф Игнатиев 2, и трета страна Константин Стоянов Петров, София, кв. Кремиковци,
ул. Момина сълза 2.
Второ търговско отделение, 2432/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3693/2014 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Марин Петров Еленков чрез адвокат Атанас Гергов, София, ул. Бистрица 9,
ет. 2, срещу „Застрахователна компания Олимпик – клон България“, КЧТ, София, бул. Гоце
Делчев 142 – 142А.
Второ търговско отделение, 2590/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
670/2014 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Община Лъки чрез адвокат Евелина
Божикова, Пловдив, бул. Марица 102, срещу държавата, чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройство, София, ул. Св. св.
Кирил и Методий 17 – 19.
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Второ търговско отделение, 2780/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
21/2015 по описа на Окръжен съд Търговище,
подадена от „УниКредит Булбанк“ – АД, чрез
адвокат Дянко Пенчев Цепов, София, ул. Твърдишки проход 23, ет. 2, офис 6, срещу Деян Тошев Тотев чрез адвокат Филип Матев, Русе, ул.
Александровска 71, ет. 1.
Второ търговско отделение, 3252/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
538/2015 по описа на Апелативен съд София, подадена от Сибел Здравкова Желязкова чрез своята
майка и законен представител Здравка Желязкова
Христова чрез адвокат Николай Димитров, София, ул. Христо Белчев 2, 4-ти полуетаж, офис
4, срещу ЗД „Бул Инс“ – АД, чрез адвокат Ал.
Илиев, София, бул. Джеймс Баучер 87.
НА 23.11.2016 Г. ОТ 9 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 1635/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2938/2014 по описа на Апелативен съд София,
подадена от ЗД „Бул Инс“ – АД, с изпълнителен директор Стоян Станимиров Проданов чрез
адвокат Александър Илиев, София, бул. Джеймс
Баучер 87, срещу Георги Борисов Марков, Велинград, ул. Димитър Талев 67.
Второ търговско отделение, 2806/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6102/2014 по описа на Софийски градски съд, подадена от „Стратиеви – 2003“ – ООД, чрез адвокат
Илиян Кършев, София, район „Оборище“, бул.
Княз Ал. Дондуков 5, вх. В, ет. 4, ап. 14, срещу
„Крокос 2000“ – ЕООД, чрез адвокат Свилена
Димитрова, София, бул. Цар Борис III № 85,
ет. 2, ап. 5.
Второ търговско отделение, 2932/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
56/2015 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от ТБ „Юробанк България“ – АД, чрез
адвокат Габриела Димитрова, София, ул. Хенрик
Ибсен 15, ет. 6, срещу Пенка Асенова Чобанова
чрез адвокат Борислав Борисов, Шумен, ул. Добри
Войников 9 – 13, ет. 3, ап. 32; Димитър Георгиев
Чобанов чрез адвокат Борислав Борисов, Шумен,
ул. Добри Войников 9 – 13, ет. 3, ап. 32.
Второ търговско отделение, 3045/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
137/2015 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от „Уинд Пауър Инвестмънт“ – АД,
с изпълнителен директор Александрина Овчарова чрез адвокат Диана Колева, София, бул.
Арсеналски 7, ет. 1, ап. 1, срещу „Енерго – Про
Мрежи“ – АД, с изпълнителни директори Михеил
Боцвадзе, Радослав Цветков, Петр Тесарж, Павел
Ваня чрез адвокат Николай Банков, Варна, бул.
Мария-Луиза 21, ет. 2.
Второ търговско отделение, 3394/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
295/2015 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от Иван Йорданов Иванов чрез адвокат Мила
Димитрова, Русе, ул. Александровска 71, ет. 1,
срещу Застрахователно акционерно дружество
„Армеец“ – АД, с изпълнителен директор Румен
Георгиев чрез адвокат Красен Петров, София, ул.
Стефан Караджа 2.
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НА 24.11.2016 Г. ОТ 9 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 2572/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4320/2014 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „УниКредит Булбанк“ – АД, чрез
адвокат Мариана Якимова, София, ул. Любен
Каравелов 26, срещу „Първа инвестиционна
банка“ – АД, София, бул. Драган Цанков 37;
„Идея КОММ“ – АД, чрез адвокат Ивайло Боев,
София, ул. Иван Денкоглу 2, ет. 1, офис 1; „Холдинг Пътища“ – АД, в несъстоятелност, София,
ул. Московска 3; „Холдинг Пътища“ – АД, в
несъстоятелност със синдик Александър Ценков
Георгиев, София, ул. Брегалница 38, ет. 1, ап. 3.
Първо търговско отделение, 2940/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3855/2014 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Диян Илиев Колев чрез адвокат
Атанас Гергов, София, ул. Бистрица 9, ет. 2,
офис 4, срещу „Застрахователна компания Олимпик – Клон България“, КЧТ, София, бул. Гоце
Делчев 142 – 142А, и трета страна Станчо Иванов
Станев, Николаево, ул. Св. св. Кирил и Методий
22, вх. А, ет. 5, ап. 20.
Първо търговско отделение, 2959/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4906/2014 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Георги Иванов Денков чрез адвокат
Ваня Дончева, София, бул. Христо Смирненски
46, вх. А, ап. 1, срещу „Солбор – К.Г.Д.“ – ООД,
чрез особен представител Мина Велчева, София,
бул. Черни връх 32, ет. 3, офис 1А; Красимир Тошев Кръстев, София, ул. Персенк 73, ет. 6, ап. 21.
Първо търговско отделение, 3122/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
202/2015 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от „Уиндекс“ – ООД, чрез адвокат Владимир
Замфиров, София, ул. Хаджи Димитър 15, ет. 1,
срещу „Енерго – Про Мрежи“ – АД, Варна, бул.
Владислав Варненчик 258, Варна тауърс – Е, и
трета страна Държавна комисия за енергийно и
водно регулиране, София, бул. Дондуков 8 – 10.
Първо търговско отделение, 3486/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
251/2015 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от „Ей И Ес Солар България Калипетрово“ – ЕООД, с управител Анелия Николова
Ърдли чрез адвокат Диана Колева, София, бул.
Арсеналски 7, ет. 1, ап. 1, срещу „Енерго – Про
Мрежи“ – АД, чрез адвокат Николай Банков,
Варна, бул. Мария-Луиза 21, ет. 2.
Първо търговско отделение, 3645/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
66/2015 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от „Енерджи дивелъпмънт“ – ООД, с управител Цветозар Стефанов Цвятков чрез адвокат
Михаил Томов, Варна, ул. Презвитер Козма 12,
срещу „Енерго – Про Продажби“ – АД, Варна,
бул. Владислав Варненчик 258, Варна тауърс Г.
НА 28.11.2016 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 1318/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
7107/2015 по описа на Софийски градски съд, по-
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дадена от Росен Стоянов Христозов чрез адвокат
Катерина Граматикова, София, ул. Хан Крум 25,
срещу Станка Петрова Здравчева чрез адвокат
Мария Ковачева, София, ул. Лавеле 32, ет. 1, ап. 6.
Т рето г ра ж данско отде ление, 1428/2016,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 559/2015 по описа на Окръжен съд Враца,
подадена от Вержиния Красимирова Кръстева,
Враца, ж.к. Дъбника, бл. 11, вх. А, ет. 6, ап. 17,
срещу „Алфа Банк – клон България“, София, бул.
Цариградско шосе 99; Павлин Боянов Кръстев,
Враца, ж.к. Дъбника 11, ет. 6, ап. 17; Любослава
Павлинова Кръстева, Враца, ж.к. Дъбника 11,
вх. А, ет. 6, ап. 17.
НА 28.11.2016 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 3000/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
284/2015 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от „В2М“ – ООД, с управител Валери
Маринов Анков чрез адвокат Михаил Томов, Вар
на, ул. Презвитер Козма 12, срещу „Енерго – Про
Продажби“ – АД, чрез адвокат Николай Банков,
Варна, бул. Мария-Луиза 21, ет. 2.
Първо търговско отделение, 3111/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6422/2014 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Ви Го 9991“ – ЕООД, с управител
Никифор Любенов Петров чрез адвокат Юлиан
Спасов, София, бул. Христо Смирненски 11, ет. 6,
срещу „ЧЕЗ Разпределение България“, София, бул.
Цариградско шосе 159, БенчМарк Бизнес Център.
Първо търговско отделение, 54/2016, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 225/2015
по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от
„Лозенец Хоум 3“ – ЕООД, с управителя Даниел Вергилов Йорданов чрез адвокат Десислава
Георгиева, София, ул. Солунска 41, ет. 2, ап. 2,
срещу Красимир Ганчев Лазаров чрез адвокат
Радка Тетрадова, Бургас, ул. Сердика 2Б, ет. 1.
Първо търговско отделение, 1510/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3825/2015 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Комисията за защита на потребителите, София, пл. Славейков 4А, ет. 3, срещу
„Фактор И.Н.“ – АД, София, бул. Янко Сакъзов 3,
ет. 2, ап. 2.
НА 29.11.2016 Г. ОТ 9 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 1615/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
9686/2012 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Списание Едно“ – ООД, чрез адвокат Христо Христев, София, ул. 6 септември
32, ет. 2, ап. 2; Цветелина Огнянова Сърбинска
чрез адвокат Светослав Енев Бакалов, София,
ул. Цар Асен 10, ет. 2.
Второ търговско отделение, 1642/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1956/2014 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от У МБА Л „Св. Георги“ – ЕА Д, с
изпълнителен директор Карен Джамбазов чрез
адвокат Руска Владимирова, Пловдив, ул. Христо
Г. Данов 43, ет. 3, офис 7, срещу ЕТ Румен Ге-
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оргиев Маджаров с фирма „Маджаров – Румен
Маджаров“ чрез адвокат Иван Маринов, Пловдив,
ул. Райко Даскалов 72, ет. 2, офис 10.
Второ търговско отделение, 1739/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1775/2014 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Кимтекс ЛС“ – ООД, Плевен, ул.
Дойран 71, ет. 3, срещу „Технос“ – ООД, София,
ж.к. Лев Толстой, ул. Свободна 20.
Второ търговско отделение, 2495/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
685/2015 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Фотон Енерджи“ – ЕООД, чрез адвокат
Румяна Стоянова Христова, Русе, ул. Кирил Стар
цев 3, срещу „Енерго – Про Продажби“ – АД,
чрез адвокат Николай Банков, Варна, бул. Мария-Луиза 21, ет. 2.
Второ търговско отделение, 2528/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
189/2015 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Автогара – Ивест“ – АД, чрез адвокат Митко Цветков, Хасково, ул. Преслав 24,
партер, срещу Петранка Стоянова Янева чрез
адвокат Иван Дерменджиев, Пловдив, ул. Хъшовска 5, ет. 3.
Второ търговско отделение, 2787/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4365/2014 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Галина Тодорова Маринова в качеството на майка и законен представител на
Ивайла Михайлова Момчилова чрез адвокат
Петя Керанова, Казанлък, ул. Славянска 6, офис
10; Златка Георгиева Момчилова чрез адвокат
Петя Керанова, Казанлък, ул. Славянска 6, офис
10, срещу Гаранционен фонд, София, ул. Граф
Игнатиев 2, ет. 4.
Второ търговско отделение, 448/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4191/2012 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Пи Енд Ем Фиксингс анд Фасънърс
Холдингс – ЛТД, Англия, чрез адвокат Детелина
Костадинова Димова, Бургас, ул. Адам Мицкевич 3, ет. 1, офис 3; Джереми Филип Грифин чрез
адвокат Детелина Костадинова Димова, Бургас,
ул. Адам Мицкевич 3, ет. 1, офис 3; Клайв Джеймс
Посъл чрез адвокат Детелина Костадинова Димова, Бургас, ул. Адам Мицкевич 3, ет. 1, офис 3;
Джеймс Кристофър Тейт чрез адвокат Детелина
Костадинова Димова, Бургас, ул. Адам Мицкевич 3, ет. 1, офис 3; Джейн Елизабет Тейт чрез
адвокат Детелина Костадинова Димова, Бургас,
ул. Адам Мицкевич 3, ет. 1, офис 3, срещу „Ийст
Саут“ – ЕООД, в несъстоятелност, София, ул.
Княз Борис I № 100, ет. 2, ап. 5; „Чесман Бизнес
Кънсалтант“ – ЛТД, Бургас, ул. Баба Ганка 4,
ет. 6; Стивън Дейвид Ръсел Чесмън, Бургас, ул.
Баба Ганка 4, ет. 6.
НА 30.11.2016 Г. ОТ 9 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 425/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2737/2014 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Министерството на земеделието и
храните, София, бул. Христо Ботев 55, срещу
„Национален хиподрум“ – АД (в несъстоятелност), със синдик Елвира Танчева чрез адвокат
Александър Андонов, София, ул. Московска 43.
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Второ търговско отделение, 2273/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
213/2015 по описа на Апелативен съд София, подадена от Атанас Ангелов Петров чрез адвокат
Христо Мишев, София, ул. Алабин 33, кантора 322;
Веселина Костадинова Димитрова чрез адвокат
Христо Мишев, София, ул. Алабин 33, кантора
322, срещу „ДЗИ – Общо застраховане“ – ЕАД,
чрез адвокат Красимира Иванова, София, ул.
Драган Цанков 23, вх. А, ет. 2, и трета страна
Симеон Йосифов Йосифов чрез началника на
Затвора – Пловдив, Затвора.
Второ търговско отделение, 2654/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
176/2015 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от „В2М“ – ООД, чрез адвокат Михаил
Томов, Варна, ул. Презвитер Козма 12, срещу
„Енерго-Про Мрежи“ – АД, чрез адвокат Николай
Банков, Варна, бул. Мария-Луиза 21, ет. 2; Държавна комисия за енергийно и водно регулиране,
София, бул. Дондуков 8 – 10.
Второ търговско отделение, 2849/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4472/2014 по описа на Апелативен съд София, подадена от „ЕМГ Аутомацион“ – ООД, Германия,
чрез адвокат Павлина Вълканова, Бургас, ул. Пиротска 11, ет. 2, срещу „Омеском“ – ЕООД, чрез
адвокат Васил Руиков, София, ул. Парчевич 27.
Второ търговско отделение, 2931/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
175/2015 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от „Фотоно“ – ООД, чрез адвокат
Милена Стоева, София, ул. Съборна 14, ет. 4,
срещу „Енерго – Про Мрежи“ – АД, чрез адвокат Николай Митков, Варна, бул. Мария-Луиза
21, ет. 2, и трета страна Държавна комисия
за енергийно и водно регулиране, София, бул.
Дондуков 8 – 10.
Второ търговско отделение, 3402/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1571/2015 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Петко Илиев Стоянов чрез адвокат
Димитринка Радева, Бургас, ул. Любен Каравелов
17, партер – ІІ ниво; Росица Стоянова Атанасова
чрез адвокат Пламен Найденов, Бургас, ул. Любен
Каравелов 17, партер – ІІ ниво, срещу Застрахователна компания „Олимпик – клон България“,
КЧТ, София, бул. Гоце Делчев 142 – 142А, и трета
страна Алекси Панайотов Алексиев, с. Блатец,
област Сливен.
Второ търговско отделение, 3504/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
852/2015 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Санфол“ – ЕООД, с. Боряна, община
Дългопол, срещу „Енерго-Про Мрежи“ – АД,
Варна, бул. Мария-Луиза 21, ет. 3, и трета страна Комисията за енергийно и водно регулиране,
София, бул. Дондуков 8 – 10.
Второ търговско отделение, 3709/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
193/2015 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от „КИК Инженеринг“ – ЕООД, Бургас,
ж.к. Изгрев, бл. 137, ет. 5, ап. А, срещу „Шамс
24“ – ЕООД, Бургас, ул. Стефан Стамболов 78,
ет. 2, ап. 4.
7612
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Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило
оспорване от прокурор при Районна прокуратура – Велико Търново, против чл. 33, ал. 3,
чл. 37, ал. 1 (в частта „В този случай внесеният
депозит се възстановява на наемателя“), ал. 2
и 3 от Наредбата за рекламно-информационната дейност на територията на община Велико
Търново, приета с Решение № 4825 по протокол
№ 33 от 20.12.2012 г. на Общинския съвет – гр.
Велико Търново, по което е образувано адм.д.
№ 557/2016 г. по описа на Административния
съд – Велико Търново. Съдебното заседание е
насрочено за 25.11.2016 г. от 9,45 ч.
7711
Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжна прокуратура – Враца, против
разпоредбите на чл. 9, ал. 1 и 4, чл. 12, ал. 1, т. 2
и 3 и чл. 13, т. 2, 3 и 4 от Наредбата за преместваемите обекти, за рекламно-информационните
елементи и за рекламната дейност на територията
на община Оряхово, приета от Общинския съвет – гр. Оряхово, по което е образувано адм. дело
№ 520/2016 г., насрочено за 15.11.2016 г. от 11 ч.
7658
Административният съд – Кърджали, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване на чл. 9, т. 4,
чл. 17, 18 и 19 от Наредбата за реда и условията
за поставяне на временни преместваеми обекти
и елементи на градското обзавеждане на територията на община Момчилград, приета с Решение
№ 140 от 28.11.2013 г. на Общинския съвет – Момчилград, по което е образувано адм.д. № 131/2016 г.
на Административния съд – Кърджали, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
19.10.2016 г. от 10 ч. Оспорването е по протест
на Окръжна прокуратура – Кърджали.
7694
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 АПК съобщава, че е постъпило оспорване на
чл. 7, ал. 2, т. 6 и чл. 25, ал. 1, т. 6 от Наредбата за организацията и работата на обектите за
търговия и услуги на територията на община
Ардино, приета с Решение № 99 по протокол № 8
от 29.10.2008 г. на Общинския съвет – гр. Ардино,
по което е образувано адм.д. № 141/2016 г. на
Административния съд – Кърджали, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
2.11.2016 г. от 10 ч. Оспорването е по протест на
Окръжна прокуратура – Кърджали.
7713
Административният съд – Пловдив, съобщава по реда на чл. 128, ал. 2 ЗУТ, че Василка
Иванова Милкова, Пловдив, ул. Васил Априлов
78, със съдебен адрес Пловдив, ул. Йоаким Груев
38, ет. 2, чрез адв. Н. Ангелов е оспорила Решение № 13, взето с протокол № 1 от 22.01.2004 г.
на Общинския съвет – гр. Пловдив, в частта
му, с която са потвърдени Заповед № ОА-110 от
21.01.1994 г. на зам.-кмета на община Пловдив и
Заповед № ОА-1266 от 15.08.1995 г. на зам.-кмета
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на община Пловдив, за което е образувано адм.д.
№ 1671/2016 г. по описа на Административния
съд – Пловдив, I отделение, III състав. Адм. дело
№ 1671/2016 г. е насрочено за 8.11.2016 г. от 9 ч.
7660
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е образувано адм. дело № 2018/2016 г.
на Административния съд – Пловдив, ІІ състав,
по жалба на Славка Димитрова Христева и Георги Иванов Йорданов срещу чл. 33, ал. 8 и 9 и
чл. 34, ал. 2, изречение първо, предл. последно
от Наредбата за реда и условията за пътуване с
обществения градски транспорт по основни автобусни линии на територията на община Пловдив.
Ответник е Общинският съвет – гр. Пловдив.
Делото е насрочено за 21.11.2016 г. от 13,30 ч.
7590
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е образувано адм.д. № 2070 по описа
за 2016 г. на Административния съд – Пловдив,
по протест на Окръжна прокуратура – Пловдив,
срещу чл. 6, ал. 2, т. 5, чл. 7, ал. 2, т. 6, чл. 10,
ал. 11, т. 9 и чл. 17, ал. 11, т. 9 от Наредбата за
реда и условията за издаване на разрешение за
ползване на място – общинска собственост, на
територията на община Пловдив.
7712
Административният съд – Сливен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от Окръжна прокуратура – Сливен, против чл. 4, ал. 1, т. 2 и 4 и
ал. 2, т. 2 и 4 от Наредбата за реда и условията
за издаване на разрешение за поставяне на
временни преместваеми обекти за търговски
и други обслужващи дейности, елементи на
градско обзавеждане, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи
съгласно чл. 56 ЗУТ на територията на община
Котел, приета с Решение № 74 по протокол от
12.07.2002 г. на Общинския съвет – гр. Котел, по
което е образувано адм.д. № 228/2016 г. по описа
на Административния съд – Сливен, насрочено
за 9.11.2016 г. от 14 ч.
7715
Административният съд – София-град, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Иван Тодоров
Тодоров, баща и настойник на Преслав Иванов
Тодоров, срещу чл. 5, ал. 1, т. 4 от Наредбата за
предоставяне на социалните услуги „Асистенти за
независим живот“ на Столичния общински съвет,
по което е образувано адм.д. № 7716/2016 г. по описа на Административния съд – София-град, ХIV
тричленен състав, насрочено за 14.10.2016 г. от 10 ч.
7714
Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица, че е образувано адм.д. № 890/2016 г. по описа на ІІ
отделение, 27 състав, насрочено за 25.10.2016 г.
от 11,30 ч., по жалба на Кирил Иванов Киров,
Стоян Цветанов Белев, Красимира Стефанова
Божкова, Димитър Георгиев Ковачев, Ирена Георгиева Ковачева-Григорова, Михаил Вячеславов
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Евлогиев, Цветан Борисов Веселинов, Борислав
Емилов Стоилов, Кирил Иванов Петров, Мариана
Димитрова Стоянова, Стойне Радоев Минков,
Васил Радков Димитров, Стефанка Радкова
Илиева, Иванка Богданова Николова, Светлана
Спасова Костадинова, Богдан Спасов Кирилов,
Младен Кирилов Игнатов, Георги Кирилов Игнатов, Габриела Костадинова Накова, Галя Илиева
Ванева, Росен Руменов Ванев, Ирина Руменова
Ванева срещу Решение № 342 по протокол № 83
от 11.06.2015 г. на Столичния общински съвет в
частта му относно плана за застрояване на ПИ
№ 1765, кв. 87. В едномесечен срок от деня на
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите страни могат да се конституират като
ответници по делото чрез подаване на заявление
до съда със съдържанието, определено в чл. 218,
ал. 4 ЗУТ, и приложенията, посочени в чл. 218,
ал. 5 ЗУТ. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадени жалби.
7659
Административният съд – София област, седми състав, на основание чл. 189, ал. 1, чл. 191,
ал. 2, чл. 192, 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2,
чл. 196 във връзка с чл. 157, ал. 1, пр. 2 и чл. 163
АПК съобщава, че в Административния съд – София област, е образувано адм. дело № 753/2016 г.
по описа на съда по протест на Окръжна прокуратура – София, което е насрочено за разглеждане
в открито съдебно заседание на 30.11.2016 г. в 10 ч.
и по което предмет на оспорване е чл. 16, ал. 3,
т. 2 и 3, чл. 18, ал. 1, т. 3 и чл. 34, ал. 3, т. 2 и 3
и чл. 36, ал. 1, т. 3 от Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните
и монументално-декоративните елементи и за
рекламната дейност на Община Чавдар, приета с
Решение № 303 по протокол № 29 от 22.04.2010 г.
на Общинския съвет – с. Чавдар. Конституирани
страни в производството са: оспорващ – Окръжна прокуратура – София, и административен
орган – Общинският съвет – с. Чавдар.
7656
А дминистративният съд – София област,
втори състав, на основание чл. 188 във връзка
с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че в Административния съд – София област, е образувано
адм. д. № 727/2016 г. по описа на съда по протест на Окръжна прокуратура – София, което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 23.11.2016 г. от 10 ч. и по което
предмет на оспорване са чл. 15, ал. 3, т. 3 и чл. 20
от Наредбата за преместваемите обекти на територията на община Божурище, приета с Решение
№ 142 от протокол № 10/2013-15 от 19.12.2013 г.
Конституирани страни в производството са:
оспорващ – Окръжната прокуратура – София,
и административен орган – Общинският съвет – гр. Божурище.
7601
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
АПК съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който
са оспорени разпоредбите на чл. 8, ал. 1, т. 3 и
ал. 2, изр. второ в частта „нотариална заверка на
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подписа на собственика/собствениците“; чл. 12,
ал. 1, т. 2 в частта „нотариално заверено“; чл. 14,
ал. 3, т. 2; чл. 15, ал. 1, т. 2 и чл. 16, ал. 1, т. 3
от Наредба № 21 за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти за търговски и
други обслужващи дейности на територията на
община Казанлък, приета с Решение № 645 от
27.06.2013 г. на Общинския съвет – гр. Казанлък,
по което е образувано адм. дело № 339/2016 г. по
описа на Административния съд – Стара Загора,
насрочено за 17.11.2016 г. от 14,30 ч.
7629
А дминистративният съд – Стара Загора,
на основание чл. 181 във връзка с чл. 188 АПК
съобщава, че е постъпил протест на прокурор в
Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който са
оспорени разпоредбите на чл. 19 в частта „въз
основа на схема за разполагане“; чл. 19, ал. 2,
чл. 20 и чл. 21, т. 4 в частта „с нотариално заверени подписи“ от Наредбата за ред и условия за
поставяне на преместваеми обекти на територията
на община Гълъбово, приета с Решение № 586 от
18.09.2007 г. на Общинския съвет – гр. Гълъбово,
по което е образувано адм. дело № 383/2016 г. по
описа на Административния съд – Стара Загора,
насрочено за 10.11.2016 г. от 10,30 ч.
7630
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора, с което са оспорени разпоредбите на чл. 22,
ал. 1, т. 3 от Наредбата за търговска дейност на
територията на община Павел баня, приета от
Общинския съвет – гр. Павел баня, по което е
образувано адм. дело № 366/2016 г. по описа на
Административния съд – Стара Загора. Делото
е насрочено за 17.11.2016 г. от 14,30 ч.
7657
Казанлъшкият районен съд призовава Кристиан Чукука Амоби, без адресна регистрация в
страната и с неизвестен адрес в Нигерия, да се
яви в съда на 16.11.2016 г. в 9 ч. като ответник по
гр.д. № 1457/2016 г., заведено от Таня Стоянова
Амоби – чл. 49 СК. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
7695
Пловдивският районен съд, ХІІІ граждански състав, на основание чл. 562 ГПК по гр. д.
№ 12156/2016 г. по описа на ПРС, ХІІІ граждански състав, обявява, че е издадена заповед
за неплащане по молба на Валентин Кирилов
Стойчев с адрес за призоваване: Пловдив, ул.
Кукленско шосе 3, с която се отправя покана
към държателя на ценните книги – временно
удостоверение № 9 за 3223 акции от капитала
на „Брилянт – Инвест“ – АД, ЕИК 831810330,
адрес: област София (столица), Столична община, 1000 София, район „Триадица“, ул. Уилям
Гладстон 11, ет. 1, с номера от 072424 до 075646,
с номинална стойност 1000 лв. (неденоминирани) всяка, или 1 деноминиран лев всяка – в
случая неизвестен, който да заяви оспорването
си най-късно до посочения в заповедта ден на
заседанието на съда за произнасянето по обезсилването – 14.12.2016 г., като предупреждава
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същия, че ако не стори това, ценните книги ще
бъдат обезсилени. Нарежда на „Брилянт – Инвест“ – АД, ЕИК 831810330, с адрес: област София
(столица), Столична община, 1000 София, район
„Триадица“, ул. Уилям Гладстон 11, ет. 1, да не
извършва никакви плащания на приносителя
на ценните книги.
7716
Районният съд – гр. Средец, призовава Андрей Николаевич Кафтан, гражданин на Руската
федерация, с неизвестен адрес, като ответник
по гр. д. № 235/2106 г. по описа на Районния
съд – гр. Средец, заведено от „Водоснабдяване
и канализация“ – ЕАД, с ЕИК 812115210, със
седалище и адрес на управление Бургас, ул. Ген.
Владимир Вазов 3, да се яви в съда в канцеларията на деловодството в двуседмичен срок от
обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“, за да получи препис от исковата молба
и приложенията към нея. При неявяване книжата
ще се смятат за редовно връчени и на ответника
ще бъде назначен особен представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
7627
Тетевенският районен съд призовава Хасиб
Хасич, роден на 26.11.1987 г., гражданин на Република Сърбия, без регистрация и постоянен
адрес в Република България, с неизвестен адрес
в чужбина, да се яви в двуседмичен срок, считано
от обнародването в „Държавен вестник“, в съда
като ответник по гр.д. № 354/2016 г. по описа
на Районния съд – гр. Тетевен, за получаване
на съобщение по чл. 131 ГПК ведно с исковата
молба и приложенията към нея във връзка с
предявения от Йорданка Георгиева Костова от
гр. Ябланица, област Ловеч, ул. Оборище 6, иск
за развод по чл. 49, ал. 1 СК, както и да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
разгледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК, като
съдът ще му назначи особен представител.
7628
Софийският градски съд, търговско отделение,
VІ-6 състав, уведомява кредиторите на „Витоша
ризорт 2000“ – ООД (в несъстоятелност), ЕИК
130123091, че на 4.10.2016 г. от 12,20 ч. ще се
проведе съдебно заседание по търговско дело
№ 5782/2016 г., образувано по искане за отмяна на решение на събрание на кредиторите на
„Витоша ризорт 2000“ – ООД (н), състояло се
на 24.06.2016 г.
7755
С о фи й с к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 17, ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф.д.
№ 2574/1990 г. за Политическа партия „Движение
за права и свободи“, както следва: вписва промени
в устава на ДПС; вписва избор на председател
на ДПС, който представлява партията – Мустафа Сали Карадайъ; вписва избор на Централна
контролна комисия на ДПС: председател: Тимур
Ахмедов Халилов, членове: Ерхан Юксел Чаушев, Метин Мехмед Сюлейман; вписва избор на
Централно оперативно бюро: Мустафа Сали Карадайъ – председател на ДПС, Алиосман Ибраим
Имамов – заместник-председател, Ахмед Реджебов А хмедов – заместник-председател, Филиз
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Хаккъева Хюсменова – заместник-председател,
Хасан Азис Исмаил – заместник-председател,
Янко Александров Янков – заместник-председател, членове: Джевдет Ибрям Чакъров, Дурхан
Мехмед Мустафа, Емел Етем Тошкова, Ердинч
Исмаил Хайрула, Илхан Ахмет Кючюк, Йордан
Кирилов Цонев, Камен Костов Костадинов, Нигяр
Сахлим Джафер, Рамадан Байрам Аталай, Рушен
Мехмед Риза, Станислав Димитров Анастасов,
Тунчер Мехмедов Кърджалиев, Четин Хюсеин
Казак, Юнал Саид Лютфи.
7701
С о фи йс к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 17, ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф.д.
№ 5930/1998 г. за политическа партия с наименование „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ“:
Промени в устава на партията, приети на ХIV
конгрес, проведен на 20.02.2016 г. Вписва в регистъра на политическите партии при Софийския
градски съд промени на вписани обстоятелства по
партидата на политическа партия „БЪЛГАРСК А
СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ“: промяна в наименованието, а именно: „БЪЛГАРСК А СОЦИАЛДЕМОК РА ЦИ Я – ЕВРОЛЕВИЦ А“ – „БСДЕ“.
Вписва в регистъра на политическите партии
при Софийския градски съд промени на вписани обстоятелства по партидата на политическа
пар т и я „БЪЛГА РСК А СОЦ И А Л ДЕМОК РАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА“: Национален партиен
съвет в състав: Александър Томов, Димитър
Митев, Красимир Христов, Николай Минков,
Силвия Чернева, Радослав Радославов, Лора
Любенова, Татяна Томова, Христо Стоянов, Иво
Евлогиев, Стефчо Димитров, Крум Атанасов,
Виктор Милев, Наталия Христофорова, Кирил
Стоянов, Катя Ангелова, Мариан Маринов, Зорка Карова, Петър Батев, Дамчо Дамов, Бисер
Смиленски, Румяна Станчева, Митко Динев,
Младен Чаушев, Владимир Оронов, Цветан Стоянов, Володя Попов, Ангел Цветанов, Веселин
Банков, Йордан Чипев, Андрей Андреевски,
Красимира Цолова, Огнян Атанасов, Христо
Станев, Васил Младенов, Альоша Аврамов, Росен
Китов, Петромил Хаджийски, Веселин Николов,
Марин Генов, Константин Стоилов, Щоно Киряков, Светослав Вълков, Павел Павлов, Симеон
Кръстев, Илияна Петрова, Радка Кирова, Недка
Кавръкова, Добринка Димитрова, Тодор Цоков,
Иван Иванов, Антония Койчева, Николай Радев, Стефан Митев, Бойко Ноев, Софка Янкова,
Ивайло Нинов, Николай Къркеланов, Весела
Шаранкова, Росен Топалов, Александър Тодоров,
Владимир Цветков, Светослав Григоров; Изпълнителен съвет в състав: Александър Трифонов
Томов, Димитър Александров Митев, Радослав
Йорданов Радославов, Володя Андреев Попов,
А льоша Аврамов Аврамов, Николай Петров
Минков, Лора Любенова Тодорова, Татяна Трифонова Томова, Йордан Захариев Чипев, Огнян
Дичев Атанасов, Симеон Софрониев Кръстев,
Васил Георгиев Младенов, Павел Владимиров
Павлов. Политическа парти я „БЪЛГА РСК А
СОЦ И А Л Д ЕМОК РА Ц И Я – ЕВРОЛ ЕВИ Ц А“
се представлява от Александър Трифонов Томов – председател.
7756
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
2. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Футболен клуб Витоша 13“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на сдружението
на 31.10.2016 г. в 17 ч. в седалището на сдружението в София, район „Лозенец“, ул. Димитър
Хаджикоцев 14, ет. 1, при следния дневен ред:
1. приемане на нови членове в сдружението и
отразяване на настъпили промени в членския
състав на същото; 2. пререгистриране на сдружението в общественополезна полза и приемане
на необходимите документи за това; 3. разни.
Канят се всички членове на сдружението да
присъстват. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден в 18 ч., на същото място и при същия
дневен ред независимо от броя на присъстващите членове.
7681
1. – Управителният съвет на сдружение „Бъл
гарска асоциация по превенция и контрол на
нозокомиалните инфекции „Бул Нозо“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 17.11.2016 г. в 17 ч. в София, ул.
Димитър Моллов 1, УМБАЛ „Света Анна“ – София,
в конферентния център на болницата, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението
през 2016 г.; 2. годишен финансов отчет за 2016 г.;
3. организационни въпроси; разни. Материалите
са на разположение в седалището на сдружението.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в 18 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
7645
5. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„България без дим“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ по своя инициатива свиква редовно
общо събрание на сдружението на 22.11.2016 г.
в 18 ч. в София, бул. Сливница 257, ет. 3, при
следния дневен ред: 1. изслушване и приемане на
годишния отчет на УС за дейността на сдружението през 2016 г.; проект за решение: ОС приема
годишния отчет за дейността на сдружението
през 2016 г.; 2. приемане на годишния финансов
отчет за 2016 г.; проект за решение: ОС приема
годишния финансов отчет за 2016 г.; 3. обсъждане
и приемане на промени в устава на сдружението,
включително и за ликвидиране на сдружението;
проект за решение: ОС приема предложените
промени в устава на сдружението; 4. избор на
председател на управителния съвет; проект за
решение: ОС избира председател на управителния съвет; 5. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
започне един час по-късно независимо от броя
на присъстващите.
7817
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Софийско филателно дружество
Петко В. Караиванов“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 24.11.2016 г.
в 18 ч. на адреса на сдружението в София, ул.
Хан Крум 7, при следния дневен ред: 1. отчет за
направената финансова ревизия; 2. изменения и
допълнения на устава на сдружението/приемане на нов устав; 3. разни. Поканват се всички
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членове на сдружението да присъстват, като
представят документи, удостоверяващи правото
им да участват в общото събрание.
7679
165. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска асоциация на архи
тектите и инженерите консултанти“ (БААИК),
София, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква
общо годишно отчетно събрание на членовете на
сдружението на 24.11.2016 г. в 10 ч. (регистрацията
започва в 9 ч.) в конферентна зала „Оборище“ на
хотел „Лайт“ (ул. Веслец 37), София, при следния
дневен ред: 9,00 – 10,00 ч. – регистрация на делегатите; 10,00 – 10,15 ч. – отчетен доклад за дейността
на БААИК за периода октомври 2015 – октомври
2016 г.; 10,15 – 10,30 ч. – финансов отчет за същия
период; 10,30 – 10,45 ч. – отчет на контролния
съвет; 10,45 – 11,00 ч. – приемане на бюджет за
2017 г.; 11,00 – 11,30 ч. – разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ годишното
общо отчетно събрание ще се проведе същия ден
в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред.
7686
39. – Управителният съвет на сдружение
„Организация на българските скаути“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свикна на 26 и
27.11.2016 г. в 13 ч. в Шумен, Международен
скаутски център – Шумен, общо събрание на
сдружението при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на ОБС; 2. избор на председател на
УС/президент на ОБС; 3. избор на управителен
съвет; 4. приемане на нови клубове; 5. промени
в устава на ОБС; 6. разни.
7680
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „КСТ Танцувай с мен“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо съб
рание на сдружението на 30.11.2016 г. в 10 ч. в
София, ул. Акад. Ст. Младенов, бл. 50, ап. 6 – 1,
при следния дневен ред: 1. промени в устава на
сдружението; 2. промени в състава на управителния съвет. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден в 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред и ще се счита за законно независимо
от броя на присъстващите членове.
7818
21. – Управителният съвет на сдружение
„Дружество на художниците – Бургас“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на 22.11.2016 г. в 17 ч. в Бургас,
Бургаска художествена галерия „Петко Задгорски“ на ул. Митрополит Симеон 24, при следния
дневен ред: 1. доклад и приемане на отчетите на
управителния съвет и на контролния съвет за
2016 г. и на бюджета и годишния финансов отчет
на сдружението за 2016 г.; 2. приемане на нови
членове на сдружението; 3. текущи въпроси. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден един час
по-късно, на същото място и при същия дневен
ред. Писмените материали ще бъдат на разположение на членовете на адреса на сдружението
в Бургас, ул. Александровска 22, 15 дни преди
датата на общото събрание. Поканват се всички
членове на сдружението да участват в събранието
лично, а при невъзможност – чрез представител,
упълномощен с писмено пълномощно.
7717
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39. – Управителният съвет на сдружение
ВУСК „Васил Левски“, Велико Търново, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 10.12.2016 г. в 14,30 ч. в Дома на културата
на НВУ „Васил Левски“, бул. България 76, при
следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет на сдружението; 2. приемане на нови
членове; 3. избор на членове на управителния
съвет на сдружението; 4. избор на председател на
управителния съвет на сдружението; 5. приемане
на бюджет на сдружението за 2017 г.; 6. други
организационни въпроси. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 15,30 ч., при същия дневен
ред. Поканват се всички членове на сдружението
да вземат участие в общото събрание.
7718
26. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за осъществяване на обществе
нополезна дейност „Футболен клуб „Мизия 2005“,
Кнежа, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и т. 17 от
устава на сдружението свиква общо събрание на
22.11.2016 г. в 17,30 ч. в гр. Кнежа, в залата на Общинския съвет – гр. Кнежа, стая 210 (сградата на
Община Кнежа, ул. Марин Боев 69), при следния
дневен ред: 1. приемане на отчета за дейността
на управителния съвет за 2014 г. и 2015 г.; 2.
приемане на нови членове на сдружението; 3.
освобождаване от отговорност на управителния
съвет; 4. избор на нов председател и управителен
съвет на сдружението; 5. приемане на програма
на сдружението за 2016 г. и основни насоки за
бъдещата дейност; 6. промяна на седалището и
адреса на управление на сдружението; 7. приемане
на промени в устава на сдружението; 8. други. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и
т. 17.4 от устава на сдружението събранието ще
се проведе същия ден в 18,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
7819
20. – Съветът на настоятелите на „Училищ
но настоятелство Добрин Петков“ при НУМТИ
„Добрин Петков“ – Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на НУМТИ на
2.11.2016 г. в 17,30 ч. в Пловдив, ул. Иван Вазов
23, в сградата на НУМТИ, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на настоятелството
през 2014 – 2015 г.; 2. освобождаване на членове
на съвета на настоятелите и контролния съвет
и избор на нови; 3. приемане на нови членове и
прекратяване на членство; 4. други въпроси. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден на същия
адрес в 18,30 ч., при същия дневен ред независимо
от броя на присъстващите членове и ще се счита
за редовно проведено.
7687
8. – Управителният съвет на местно сдру
жение с нестопанска цел в обществена полза
„Асоциация на туроператорите и турагентите“,
Поморие, с решение от 14.09.2016 г. на основа-
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ние чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 18.11.2016 г. в 17 ч. в офиса на
сдружението в гр. Поморие, ул. Княз Борис І
№ 66, при следния дневен ред: 1. приемане на
отчета за дейността на сдружението през 2015 г.;
2. избор на нови УС и КС; 3. изменения и допълнения в устава; 4. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 19, ал. 2 от
устава на сдружението общото събрание ще се
проведе същия ден в 18 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
7634
14. – Управителният съвет на СНЦ „Ски клуб
Разлог“, Разлог, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 31.10.2016 г. в 17,30 ч.
в Разлог, ул. Яне Сандански 34, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчета за дейността на сдружението за 2015 г.; 2. приемане на
финансовия отчет на сдружението за 2015 г.; 3.
избор на нов управителен съвет на сдружението
и освобождаване на досегашния УС; 4. избор на
нов председател на УС и освобождаване на досегашния председател на УС; 5. освобождаване на
контролния съвет на сдружението; 6. приемане
на нов устав на сдружението; 7. приемане на нови
членове на сдружението; 8. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 18,30 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от
броя на присъстващите членове.
7649
299. – Управителният съвет на „Сдружение с
нестопанска цел Училищно настоятелство СОУ
Иван Вазов гр. Сопот“ – Сопот, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 20 от устава на сдружението свиква общо събрание на 18.11.2016 г. в 17 ч.
на адреса на сдружението: гр. Сопот, ул. Ганчо
Попниколов 34, СОУ „Иван Вазов“, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението;
2. приемане на нови членове на сдружението;
3. промяна в състава на управителния съвет; 4.
приемане на изменения в устава на сдружението
в частта за реда за свикване на общото събрание;
5. промяна на наименованието на сдружението; 6.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
7699
1. – Управителният съвет на ФК „Гранит Вла
дая“, с. Владая, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
на 17.11.2016 г. в 18,30 ч. редовно общо събрание
във владайското читалище „Светлина – 1906“, с.
Владая, ул. Войнишко въстание 59, при следния
дневен ред: 1. отчет на УС на ФК „Гранит Владая“
за 2015 спортно-състезателна година; 2. приемане и освобождаване на членове; 3. изменение и
допълнение в устава на ФК „Гранит Владая“; 4.
избор на нов УС на ФК „Гранит Владая“; 5. други.
7703
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