ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК 103
БРОЙ

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Вторник, 27 декември 2016 г.

София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Народно събрание
 Закон за изменение и допълнение на
Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество
 Закон за изменение и допълнение на
Закона за съсловната организация на
медицинските сестри, акушерките
и асоциираните медицински специалисти

шелф и в изключителната икономическа зона на Република България в
Черно море
38
3

4

 Закон за ратифициране на Изменение на Заемно споразумение „Проект
за развитие на общинската инфраструктура“ между Република България и Международната банка за
възстановяване и развитие от 1 февруари 2010 г.

5

 Закон за противодействие на тероризма

5

 Постановление № 368 от 22 декември
2016 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените
разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерския съвет за 2016 г.
62
 Постановление № 369 от 22 декември
2016 г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2017 г. 63

 Закон за изменение и допълнение на
Закона за електронните съобщения
20
 Закон за изменение и допълнение на
Закона за оръжията, боеприпасите,
взривните вещества и пиротехническите изделия
22
 Закон за изменение и допълнение на
Закона за резерва на въоръжените
сили на Република България
25
Министерски съвет
 Постановление № 365 от 21 декември 2016 г. за приемане на Наредба за
детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното
образование
28
 Постановление № 366 от 21 декември 2016 г. за приемане на Наредба за
изискванията за предотвратяване на
аварии при търсене и проучване или
проучване, или добив на подземни богатства – нефт и природен газ, в териториалното море, континенталния

 Постановление № 367 от 22 декември
2016 г. за одобряване на допълнителни
разходи/трансфери за 2016 г.
62

 Постановление № 370 от 22 декември 2016 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдени разходи по области на политики/
бюджетни програми по бюджета на
Министерството на вътрешните работи за 2016 г.
63
 Постановление № 371 от 22 декември
2016 г. за приемане на Наредба за нормите за водопотребление
64
 Постановление № 372 от 22 декември 2016 г. за определяне на нов размер
на минималната работна заплата за
страната
69
 Постановление № 373 от 22 декември 2016 г. за приемане на Правилник
за прилагане на Закона за подпомагане
и финансова компенсация на пострадали от престъпления
69
 Постановление № 375 от 22 декември 2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. за
изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с
изявени дарби от държавни и общински училища през 2016 г., приета с Постановление № 68 на Министерския
съвет от 2016 г.
73
 Постановление № 376 от 23 декември 2016 г. за изменение на По-

С Т Р.

2

ДЪРЖАВЕН

становление № 73 на Министерския съвет от 2015 г. за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра
на вътрешните работи
74
 Решение № 1077 от 22 декември
2016 г. за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през 2017 г.
75
Инспекторат към Висшия
съдебен съвет
 Правилник за организацията на дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет и за дейността на
администрацията и на експертите
75
Министерство
на здравеопазването
Министерство
на регионалното развитие
и благоустройството
 Правилник за отменяне на Правилник № 0-33 за проектиране и устройство на медицински рентгенови кабинети и експлоатация на медицински
рентгенови уредби с максимално върхово напрежение до 300 KV
93
Министерство
на здравеопазването
 Правилник за отменяне на Правилник № 0-34 за лъчезащита при използуване на рентгенови лъчи с енергия до
300 KeV за медицински цели
93
 Наредба № 13 от 16 декември 2016 г.
за осигуряване на радиационна защита при работа с рентгенови уредби за
медицински цели
93

ВЕСТНИК

БРОЙ 103

Министерство
на околната среда и водите
Министерство
на земеделието и храните
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 37 от 2008 г. за ползва
нето на язовирите – държавна собственост, в рибностопанско отношение и правилата за извършване
на стопански, любителски риболов и
аквакултури в обектите – държавна
собственост по чл. 3, ал. 1 от Закона
за рибарството и аквакултурите
105
Българска народна банка
 Наредба № 23 от 16 декември 2016 г.
за условията и реда за изплащане на
гарантираните размери по влоговете 106
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 22 от 2009 г. за Централния кредитен регистър
108
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 12 от 2016 г. за Регистъра на банковите сметки и сейфове 109
Национален
осигурителен институт
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 1 от 2007 г. за ползване
и изплащане на паричните помощи за
профилактика и рехабилитация
110
Комисия за енергийно
и водно регулиране
 Правила за изменение и допълнение
на Правила за предоставяне на достъп до газопреносните и/или газоразпределителните мрежи и за достъп до съоръженията за съхранение
на природен газ
110

БРОЙ 103

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 429
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за
отнемане в полза на държавата на незаконно
придобито имущество, приет от ХLIIІ Народно
събрание на 14 декември 2016 г.
Издаден в София на 22 декември 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за от
немане в полза на държавата на незаконно
придобито имущество (обн., ДВ, бр. 38 от
2012 г.; Решение № 13 на Конституционния
съд от 2012 г. – бр. 82 от 2012 г.; изм., бр. 102
и 103 от 2012 г., бр.15 от 2013 г.; Решение № 2
на Конституционния съд от 2013 г. – бр. 50 от
2013 г.; изм., бр. 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г.
и бр. 14, 22, 74 и 95 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 5 ал. 4 се изменя така:
„(4) Районите на териториалните звена
на комисията и организацията на работа се
определят с правилника по чл. 20. Териториалните звена се ръководят от директори и се
подпомагат в дейността си от инспектори.“
§ 2. В чл. 8, ал. 2 след думите „право на“
се добавя „повече от“.
§ 3. В чл. 22, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В т. 15 думите „чл. 235, ал. 1 – 5“ се
заменят с „чл. 235, ал. 3 – 5“.
2. В т. 25 думите „чл. 354а, ал. 1 – 4“ се
заменят с „чл. 354а, ал. 1, 2 и 4“.
§ 4. В чл. 24, ал. 1 думите „150 000 лв.“ се
заменят със „100 000 лв.“.
§ 5. В чл. 28 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) При осъществяване на проверката по
чл. 21, ал. 2 органите по чл. 13, ал. 1 имат
право да:
1. изискват обяснения от проверяваното
лице и свързаните с него лица;
2. изискват сведения.“
§ 6. В чл. 29 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:

„(2) Комисията и директорите на териториалните дирекции могат да изискват от застрахователите разкриване на застрахователната
тайна за проверяваните лица.“
§ 7. В чл. 31 т. 1 се отменя.
§ 8. В чл. 32 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Директорите на териториалните дирекции могат да изискват от Националния
статистическ и инстит у т предоставяне на
информация за годишните финансови отчети
на юридическите лица, представляваща статистическа тайна.“
§ 9. В чл. 57 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 6 се отменя.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Посочените обстоятелства по ал. 1,
т. 1 – 7 следва да бъдат подкрепени с документи.“
3. Досегашните ал. 2, 3 и 4 стават съответно ал. 3, 4 и 5.
§ 10. В чл. 61, ал. 2, т. 1 накрая се поставя точка и запетая и се добавя „комисията
може да сезира изпълнителния директор на
Националната агенция за приходите“.
§ 11. В чл. 69, ал. 2 текстът преди т. 1 се
изменя така: „Имуществото се оценява към
момента на неговото придобиване или отчуждаване, както следва:“.
§ 12. В чл. 90 се създава ал. 5:
„(5) Най-малко 30 на сто от стойността на
отнетото в полза на държавата имущество се
използва за социални цели, като условията и
редът се определят с подзаконов нормативен
акт на Министерския съвет. Десет на сто от
стойността на отнетото в полза на държавата
имущество се разходва за повишаване на квалификацията и за стимулиране на служителите
на комисията, включени в общата численост
на персонала на комисията.“
§ 13. В чл. 90а се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) При отнемане в полза на държавата на
незаконно придобито имущество държавата
отговаря спрямо пострадалите до размера на
стойността на отнетото имущество за вредите,
причинени с престъпление по чл. 22, ал. 1,
когато наличното имущество на отговорните
за вредите лица не е достатъчно за възстановяването им.“
2. Алинея 4 се отменя.
§ 14. В § 1 от допълнителната разпоредба
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 4 думите „Доходи са“ се заменят с
„Доходи, приходи и източници на финансиране“ са“, след думата „собственост“ се добавя „за
придобиването на които е установен законен
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източник“ и след думата „имущество“ се добавя „за придобиването на които е установен
законен източник“.
2. В т. 7 числото „250 000“ се заменя със
„150 000“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 15. Започналите, но неприключили до
влизането в сила на този закон проверки и
производства се довършват по досегашния ред.
§ 16. В Кодекса за застраховането (обн., ДВ,
бр. 102 от 2015 г.; изм., бр. 62 и 95 от 2016 г.)
в чл. 150, ал. 1 се създава т. 2а:
„2а. пред Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и директорите
на териториалните дирекции по установения
в закона ред;“.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 14 декември 2016 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
10240

УКАЗ № 430
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за съсловната организация на медицинските
сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, приет от ХLIIІ Народно
събрание на 14 декември 2016 г.
Издаден в София на 22 декември 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за със
ловната организация на медицинските сестри,
аку шерк ите и асоциираните медицинск и
специалисти (обн., ДВ, бр. 46 от 2005 г.; изм.,
бр. 85 от 2005 г., бр. 30, 59 и 75 от 2006 г.,
бр. 41 от 2007 г., бр. 13 от 2008 г., бр. 41 от
2009 г. и бр. 98 и 101 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
след думите „професиите им“ се добавя „и
професионалното им развитие“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Цел на професионалното развитие на
медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти е да се поддържат, повишават и разширяват теоретичните
знания и практическите умения, необходими
за осигуряване на качествени здравни грижи.“
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§ 2. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 5 думата „практика“ се заменя с
„медицинска практика по здравни грижи“.
2. Създава се т. 7а:
„7а. приема Квалификационна рамка за
професионално развитие на медицинските
сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, състояща се от квалификационни нива;“.
§ 3. В чл. 20, т. 3 думите „практика за“ се
заменят с „медицинска практика по здравни
грижи при“.
§ 4. В чл. 39 се правят следните допълнения:
1. В т. 2 след думата „практика“ се добавя
„по здравни грижи“.
2. Създава се т. 5:
„5. повишават професионалната си квалификация чрез продължаващото медицинско
обучение.“
§ 5. В чл. 40 се правят следните допълнения:
1. В т. 1 след думата „предвидени“ се добавя
„в този закон и“.
2. В т. 2 след думата „практика“ се добавя
„по здравни грижи“.
§ 6. В § 1 от допълнителната разпоредба
се създава т. 4:
„4. „Квалификационни нива“ са нива на
професионално развитие на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински
специалисти, които отразяват придобитите
знания, умения и компетентности, усвоени
в рамките на продължаващото медицинско
обучение и/или специалност в системата на
здравеопазването за период 5 години.“
Заключителна разпоредба
§ 7. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70
от 2004 г.; изм., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от
2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 81, 95 и 102 от
2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95 от 2007 г.,
бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 74, 82, 93,
99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42, 50, 59, 62, 98 и
100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45 и 60 от 2011 г., бр. 38,
40, 54, 60, 82, 101 и 102 от 2012 г., бр. 15, 30, 66,
68, 99, 104 и 106 от 2013 г., бр. 1, 98 и 107 от
2014 г., бр. 9, 72, 80 и 102 от 2015 г. и бр. 17, 27
и 98 от 2016 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 178, ал. 1 думите „е право на всички“ се заменят със „се провежда за“.
2. В чл. 182:
а) в ал. 1 думите „провеждат и регистрират“ се заменят с „провеждат, регистрират и
контролират“;
б) алинея 4 се отменя.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 14 декември 2016 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
10241
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ЗАКОН

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България

за противодействие на тероризма

ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Изменение на
Заемно споразумение „Проект за развитие
на общинската инфраструктура“ между Република България и Международната банка
за възстановяване и развитие от 1 февруари
2010 г., приет от ХLІІI Народно събрание на
14 декември 2016 г.
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Издаден в София на 22 декември 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева

ЗАКОН

за ратифициране на Изменение на Заемно спо
разумение „Проект за развитие на общинската
инфраструктура“ между Република България
и Международната банка за възстановяване
и развитие от 1 февруари 2010 г.
Член единствен. Ратифицира Изменението
на Заемно споразумение „Проект за развитие
на общинската инфраструктура“ между Република България и Международната банка
за възстановяване и развитие от 1 февруари
2010 г., сключено чрез размяна на писма на
19 юли и 10 август 2016 г.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 14 декември 2016 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
10205

УКАЗ № 432
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за противодействие на тероризма,
приет от ХLIІI Народно събрание на 15 декември 2016 г.
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Г л а в а
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Чл. 1. (1) Този закон урежда противодействието на тероризма.
(2) Противодействието на тероризма е
всеобх ват на, общона ц иона л на дей нос т с
единно ръководство, планиране, финансово
и ресурсно осигуряване и децентрализирано
изпълнение при постоянна и ефективна координация между държавни и местни органи
и структури с цел:
1. защита на правата на гражданите, юридическите лица, държавата и обществото от
тероризъм;
2. превенция чрез установяване и отстраняване на причините и условията, способстващи
извършването на тероризъм;
3. разработване на механизми и индикатори за идентифициране, наблюдение и оценка
на рисковете и предотвратяване на вредните
последици от тероризъм.
Чл. 2. Основните принципи при противодействието на тероризма са:
1. спазване на Конституцията, законите и
международните договори, по които Република България е страна, както и правото на
Европейския съюз;
2. зачитане и гарантиране правата на човека и основните свободи;
3. предимство на спасяването на човешкия
живот и здраве пред останалите дейности;
4. сътрудничество с гражданите и техните
организации;
5. откритост и прозрачност при провеждането на политиките за противодействие на
тероризма;
6. централизирано управление и контрол на
дейността за противодействие на тероризма;
7. своевременен обмен на информация по
компетентност между държавните и местните
органи и администрации;
8. съгласувано провеждане на дейностите
за противодействие на тероризма.
Чл. 3. Мерките и ограниченията по този
закон се прилагат в степента, която е необходима за постигане на целите им.
Чл. 4. За неуредените с този закон случаи
се прилага Законът за защита при бедствия.
Г л а в а

в т о р а

ОРГАНИ И СТРУКТУРИ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА
Чл. 5. (1) Държавните и местните органи
и структури осъществяват противодействието
на тероризма чрез изпълнение на възложените
им с този закон и с други нормативни актове
функции и задачи.
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(2) Органите и структурите по ал. 1 си
взаимодействат и обменят информация при
спазване на действащото законодателство.
(3) Органите и структурите по ал. 1 си
сътрудничат с компетентните органи на други
държави и международни организации с цел
противодействие на тероризма в съответствие
с международните договори, по които Репуб
лика България е страна.
Чл. 6. Министерският съвет:
1. осъществява общо ръководство на дейността по противодействието на тероризма;
2. приема Стратегия за противодействие
на радикализацията и тероризма и планове
за изпълнението є;
3. приема Национален план за противодействие на тероризма.
Чл. 7. (1) При изпълнение на дейностите
по чл. 6 Министерският съвет се подпомага
от Съвета по сигурността.
(2) Секретариатът на Съвета по сигурността поддържа информация за наличието
и акт уалното състояние на плановете за
противодействие на тероризма, изготвени от
държавни и местни органи.
Чл. 8. (1) Националният контратерористичен център, разположен в Държавна агенция
„Национална сигурност“ (ДАНС), предоставя
информация в непрекъснат денонощен режим
на компетентните органи и структури, необходима за предотвратяване и пресичане на
заплахи от тероризъм.
(2) Национа лни ят конт ратерористичен
център извършва анализ и оценка на терористичната заплаха за конкретни обекти и
лица на национално, областно и общинско
ниво въз основа на получената информация
и чрез председателя на ДАНС предлага на
министъра на вътрешните работи определянето на нивото на заплахата и въвеждане на
степен на готовност.
Чл. 9. (1) Въоръжените сили на Република
България участват в противодействието на
тероризма и в преодоляване на последиците
от тероризъм в съответствие с плановете за
противодействие на тероризма и този закон.
(2) Военнослужещите от въоръжените сили
имат право, при условията и по реда на този
закон, да извършват проверки за установяване
на самоличността на лица, да задържат лица,
да извършват обиск, да проверяват лични вещи
и превозни средства, да извършват проверки
в помещения без съгласието на собственика
или обитателя или в тяхно отсъствие, да използват физическа сила и помощни средства,
да използват оръжие.
(3) За изпълнение на правомощията по
ал. 2 военнослужещите от въоръжените сили
преминават обучение.
(4) Правилата за използване на физическа
сила, помощни средства и оръжие при изпълнението на задачите по ал. 1, както и редът
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за извършване на проверките по чл. 10 се
определят с акт на министъра на отбраната
по предложение на началника на отбраната.
Чл. 10. (1) Военнослужещите от въоръжените сили имат право да извършват проверки
за установяване самоличността на лице:
1. за което има данни, че е свързано с
подготовката или извършването на терористичен акт;
2. на контролен пункт;
3. при осъществяване на охрана на стратегически обекти или обекти на критичната
инфраструктура.
(2) Установяването на самоличността се
извършва чрез представяне на документ за
самоличност на лицето, сведения на граждани
с установена самоличност, които познават
лицето, или по друг начин, годен за събиране
на достоверни данни.
Чл. 11. (1) Военнослужещите от въоръжените сили имат право да задържат лице до
пристигане на органите на Министерството
на вътрешните работи (МВР):
1. за което има данни, че е свързано с
подготовката или извършването на терористичен акт;
2. което след надлежно предупреждение
съзнателно пречи на държавен орган да изпълни задължението си по служба;
3. което с поведението си нарушава обществения ред или излага живота си или живота
на други лица на явна опасност;
4. при невъзможност да се установи самоличността му по реда на чл. 10, ал. 2.
(2) При упражняване на правомощието по
ал. 1 военнослужещите от въоръжените сили
незабавно уведомяват органите на МВР и им
предават лицето в момента на пристигането
им.
(3) При предаване на задържаното лице се
съставя протокол в два екземпляра за при
емащия и предаващия, който съдържа:
1. дата, час и място на съставяне на протокола;
2. собствено, бащино и фамилно име и
длъжност на съставителя, и на органа на
МВР, приемащ задържаното лице;
3. дата, час и място на задържането;
4. описание на обстоятелствата, при които
е било задържано лицето;
5. данни за самоличността на задържаното
лице (в случай че са установени): собственото,
бащиното и фамилното име, единен граждански номер, постоянен или настоящ адрес,
а за чужденците – имена на кирилица или
на латиница, гражданство, дата на раждане,
адрес, лична карта/паспорт;
6. обясненията или възраженията на задържаното лице, ако е направило такива;
7. собствено, бащино и фамилно име на
свидетелите (ако има такива), ЕГН, постоянен или настоящ адрес и техните писмени
показания;
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8. опис на вещите на задържаното лице;
9. подписите на органите по т. 2.
(4) Преди предаването на лицето и съставянето на протокола по преценка на полицейските органи или по искане на задържаното
лице се извършва медицински преглед.
Чл. 12. (1) Военнослужещите от въоръжените сили имат право да извършват личен
обиск, да проверяват личните вещи, багаж,
както и да извършват проверка на превозни
средства, кораби, въздухоплавателни средства,
контейнери и на вещите, превозвани в тях, на:
1. задържано лице по чл. 11;
2. лице, за което съществуват данни, че
носи опасни или забранени за притежаване
предмети, или че у него се намират вещи,
които са свързани с подготовката или извършването на терористичния акт.
(2) Личен обиск може да се извърши само
от лице, което принадлежи към пола на
обискирания.
(3) За всички случаи на извършен личен
обиск или на проверка по ал. 1 се съставя
протокол и се уведомява съответният полицейски орган.
(4) В протокола се отразяват:
1. датата, час и мястото на обиска или
проверката;
2. собствено, бащино и фамилно име и
длъжност на съставителя, извършил обиска
или проверката;
3. данни за самоличността на обискираното
лице; вещите, които са проверени, описани
по вид, състояние и място, където са намерени; при проверка на превозни средства се
посочват регистрационен номер, марка, модел
и други идентификационни данни;
4. данните за самоличността на свидетеля и на съответното лице, чиито вещи или
превозни средства са обект на проверката;
5. подписи на съставителя, свидетеля и
на съответното лице, на което се предоставя
екземпляр от него.
Чл. 13. (1) Военнослужещите от въоръжените сили имат право да извършват проверки
в помещения без съгласието на собственика
или обитателя или в тяхно отсъствие само
когато:
1. следва да се предотврати непосредствено
предстоящ или започнал терористичен акт;
2. са налице данни, че в помещението се
укрива лице, свързано с подготовката или
извършването на терористичен акт;
3. е необходимо оказване на неотложна
помощ на лица, чийто живот, здраве или
лична свобода се намира в опасност или са
налице други случаи на крайна необходимост.
(2) За всички случаи на извършени проверки
по ал. 1 се съставя протокол и се уведомява
съответният полицейски орган.
(3) В протокола се отразяват:
1. датата, час и мястото на проверката;
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2. собствено, бащино и фамилно име и длъжност на съставителя, извършил проверката;
3. данни за самоличността на свидетеля и
на собственика или обитателя на помещението
(в случай че са установени);
4. описание на обстоятелствата, обект на
проверката;
5. подписи на съставителя, свидетеля и на
съответното лице, собственик или обитател
на помещението, на което се предоставя екземпляр от него.
Чл. 14. (1) Военнослужещите от въоръжените сили имат право да използват физическа
сила и помощни средства само когато това е
абсолютно необходимо при:
1. противодействие или отказ да се изпълни
законно разпореждане;
2. задържане на лице, в случаите предвидени в този закон, което не се подчинява или
оказва съпротива;
3. опит на лице да избяга, да посегне на своя
живот или на живота и здравето на други лица;
4. оказване съдействие на други държавни
органи или длъжностни лица, на които противозаконно се пречи да изпълняват задълженията си;
5. нападения срещу граждани и органи;
6. освобождаване на заложници;
7. нападения на сгради, помещения, съоръжения и транспортни средства;
8. вземане на мерки за осигуряване на лична
безопасност при задържане на лице.
(2) Помощни средства са: белезници, каучукови, пластмасови, щурмови, електрошокови палки и прибори; химически вещества,
утвърдени от министъра на здравеопазването;
служебни кучета; халосни патрони, патрони с
гумени, пластмасови и шокови куршуми; устройства за принудително спиране на превозни
средства; устройства за отваряне на помещения,
светлинни и звукови устройства с отвличащо
въздействие; бронирани машини.
(3) В случаите по ал. 1 военнослужещите
използват само абсолютно необходимата сила.
(4) При използването на физическа сила и
помощни средства военнослужещите вземат
всички мерки за опазване живота и здравето
на лицата, срещу които са насочени.
(5) Използването на физическа сила и помощни средства се преустановява незабавно
след постигане на законната му цел.
Чл. 15. (1) Военнослужещите от въоръжените сили като крайна мярка имат право да
използват служебно оръжие и бойни средства:
1. при въоръжено нападение или заплаха с
огнестрелно оръжие;
2. при освобождаване на заложници и отвлечени лица;
3. при неизбежна отбрана;
4. след предупреждение при задържане на
лице, извършващо или извършило терористичен акт, ако то оказва съпротива или се
опитва да избяга;
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5. след предупреждение за предотвратяване
бягство на лице, задържано по съответния
ред за извършен терористичен акт.
(2) При използване на оръжие военнослужещите вземат всички мерки за опазване
живота на лицето, срещу което е насочено,
и са длъжни да не застрашават живота и
здравето на други лица.
Чл. 16. Държавните и местните органи и
структури в рамките на своята компетентност:
1. участват в разработването на Националния план за противодействие на тероризма;
2. поддържат в готовност сили и средства
и осигуряват участието на ръководените от
тях органи и структури в съответствие с
Националния план за противодействие на
тероризма;
3. взаимодействат помежду си;
4. осъществяват сътрудничество с юридически лица и граждани;
5. осигуряват извършването на информационно-аналитична и прогностична дейност
за противодействие на тероризма;
6. приемат, съответно утвърждават планове за противодействие на тероризма за
изпълнение на задълженията им, предвидени
в Националния план за противодействие на
тероризма;
7. осъществяват контрол върху изпълнението на дейностите за противодействие на
тероризма в съответствие със законовите си
правомощия;
8. осигуряват подготовка на служители,
отговарящи по въпросите на сигурността и
противодействието на радикализацията и
тероризма;
9. осигуряват провеждането на тренировки
и учения за противодействие на тероризма;
10. организират поддържането на изготвяните от тях планове в актуално състояние.
Чл. 17. (1) Министър-председателят със
за повед съ здава На ц иона лен операт ивен
щаб за управление на силите и средствата за
противодействие на тероризма. Със заповедта
поименно се определят членовете на щаба.
(2) Министърът на вътрешните работи е
ръководител на Националния оперативен щаб
и го представлява.
(3) В състава на Националния оперативен
щаб се включват: министри, заместник-министри, ръководители на ведомства или техни
заместници, главният прокурор или определен от него заместник на главния прокурор
и други длъжностни лица, представляващи
институции, които имат задължения за изпълнението на националния план по чл. 6, т. 3.
(4) При съществуваща конкретна заплаха
от терористичен акт или при извършен терористичен акт ръководителят на Националния
оперативен щаб въвежда Националния план
за противодействие на тероризма.

ВЕСТНИК

БРОЙ 103

(5) Националният оперативен щаб осъществява координацията и ръководството
на национално ниво на дейностите при конкретна заплаха от терористичен акт и при
преодоляване на последиците при извършен
терористичен акт.
(6) Националният оперативен щаб:
1. извършва анализ и оценка на обстановката при заплаха или извършен терористичен акт;
2. осъществява контрол върху изпълнението
на задачите и мерките;
3. информира чрез средствата за масово
осведомяване населението за предприеманите
действия за ограничаване и преодоляване и
за необходимите предпазни мерки и действия;
4. докладва на министър-председателя,
на президента на Република България и на
председателя на Народното събрание за хода
на провежданите мероприятия;
5. извършва и други дейности, предвидени
в Националния план за противодействие на
тероризма.
(7) Решенията на Националния оперативен
щаб се вземат с квалифицирано мнозинство
от две трети от състава.
Г л а в а

т р е т а

ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ
Чл. 18. Превантивната дейност се извършва
от компетентните органи с цел намаляване на
риска от извършване на тероризъм и включва:
1. анализ и оценка на рисковете, включително оценка на заплаха от терористичен акт
и информационна дейност;
2. сътрудничество и обмен на информация
с компетентните органи на други държави и
международни организации;
3. изготвяне на планове за противодействие
на тероризма;
4. прилагане на превантивните мерки по
чл. 25;
5. прилагане на мерки, предвидени в действащото законодателство.
Чл. 19. (1) За оценка на заплахата от терористичен акт се прилагат следните нива
на заплаха:
1. ниско ниво на заплаха – „Трето ниво“;
2. високо ниво на заплаха – „Второ ниво“;
3. много високо ниво на заплаха – „Първо
ниво“.
(2) Критериите за определяне на нивата
на заплаха са:
1. за ниско ниво на зап ла ха – „Трет о
ниво“ – наличната информация и събития
предполагат оценка за ниска вероятност за
извършване на терористичен акт;
2. за високо ниво на заплаха – „Второ
ниво“ – значителен брой елементи на заплаха
са оценени като налични в страната или в
непосредствено съседство и е налице реален
риск от извършване на терористичен акт;
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3. за много високо ниво на заплаха – „Първо ниво“ – всички елементи на заплаха са
налични в страната или в непосредствено
съседство и е налице висок риск от извършване на терористичен акт.
Чл. 20. (1) За определяне нивото на готовност на компетентните органи за противодействие на тероризма, в зависимост от нивото
на заплаха, се определят следните степени
на готовност:
1. „Зелена степен“ – постоянна готовност;
2. „Жълта степен“ – предупреждение;
3. „Оранжева степен“ – повишена готовност;
4. „Червена степен“ – реагиране.
(2) Мерките, които се прилагат за отделните
степени на готовност, са:
1. за „Зелена степен“ – превантивна дейност
с цел намаляване на риска от извършване на
терористичен акт;
2. за „Жълта степен“ – наблюдение на
конкретни параметри на средата за сигурност
и готовност за прилагане на допълнителни
мерки за сигурност;
3. за „Оранжева степен“ – привеждане в
действие на специфични мерки за сигурност;
4. за „Червена степен“ – незабавно въвеждане в действие на плановете за противодействие на тероризма.
Чл. 21. В случай на заплаха от терористичен акт ръководителят на Националния
оперативен щаб оценява нивото на заплаха и
със заповед определя степента на готовност,
в която следва да преминат министерства,
ведомства, области, общини и обекти.
Чл. 22. (1) Плановете по чл. 16, т. 6 се изготвят на национално, областно и общинско
ниво и съдържат мерки за:
1. оповестяване и информиране;
2. координиране на действията на компетентните държавни и местни органи;
3. реагиране и управление на силите и
средствата за предотвратяване и пресичане
на извършването на терористичен акт;
4. разпределението на задълженията и
отговорните органи и лица за изпълнение на
предвидените мерки;
5. преодоляване на последиците при извършен терористичен акт.
(2) Облас т ни я т у п ра ви т ел орга н изи ра
разработването на областен план за противодействие на тероризма и го утвърждава след
съгласуване с директорите на съответната
териториална дирекция на ДАНС и съответната областна дирекция на МВР.
(3) Кметът организира разработването на
общински план за противодействие на тероризма и го внася за приемане от общинския
съвет след съгласуване с директорите на съответната териториална дирекция на ДАНС
и на съответната областна дирекция на МВР.
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(4) Плановете по чл. 16, т. 6, с изключение
на плановете на Държавна агенция „Разузнаване“, Националната служба за охрана и
служба „Военна информация“ към министъра
на отбраната, се съгласуват с МВР и ДАНС.
(5) Ръководителите на стратегическите
обекти, които са от значение за националната
сигурност, изготвят планове за действие при
заплаха от терористичен акт или при извършен терористичен акт, които се съгласуват с
МВР и ДАНС, с изключение на плановете за
стратегическите обекти на Държавна агенция
„Разузнаване“, Националната служба за охрана
и служба „Военна информация“ към министъра
на отбраната. В плановете задължително се
включват мерки за информационна защита.
Чл. 23. (1) Собственици и ползватели на
сгради и съоръжения за обществено обслужване, представляващи строежи първа, втора
и трета категория по чл. 137 от Закона за
устройство на територията, както и институции в предучилищно, училищно и висше
образование и детски ясли от по-ниска категория разработват и прилагат мерки за
противодействие на тероризма.
(2) Видовете обекти по ал. 1, минималните
изисквания към мерките и редът за упражняване на контрол се определят с наредба,
издадена от министъра на вътрешните работи
и председателя на ДАНС.
Чл. 24. (1) По отношение на лице, за което
са налице данни, от които може да се направи
обосновано предположение, че осъществява
дейност, представляваща заплаха от тероризъм, може да се прилагат превантивни мерки.
(2) Мярката по ал. 1 се взема с цел да се
предотврати участието на лицето в тероризъм, както и да се предотврати опасността от
извършване на терористичен акт.
Чл. 25. (1) Превантивните мерки са:
1. забрана за промяна на местоживеенето
без разрешение;
2. забрана за напускане на страната без
разрешение;
3. забрана за посещаване на определени
места, райони и обекти без разрешение;
4. забрана за напускане на определено
населено място без разрешение;
5. забрана за осъществяване на контакт с
определени лица без разрешение;
6. периодично явяване в районно управление на МВР и подписване пред полицейски
служител;
7. отнемане на паспорти или заместващи
ги документи и забрана за издаване на нови.
(2) Периодичността на явяването по ал. 1,
т. 6 се определя от органа, издал заповедта
за прилагане на мярката, но не може да е
по-голяма от веднъж седмично.
(3) Ръководителят на структурата, която
осъществява конт рола по изпълнение на
мярката по ал. 1, т. 6, уведомява съответното
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структурно звено на ДАНС за всяко явяване
или неявяване на лицето.
(4) Отнетите документи по ал. 1, т. 7 се
съхраняват от органа, който контролира изпълнението на мярката, до отпадането є, като
за това незабавно се уведомява писмено съответната структура на МВР, издала документа.
Чл. 26. (1) Превантивните мерки по чл. 25,
ал. 1 се прилагат с мотивирана заповед на
председателя на ДАНС или на главния секретар на МВР.
(2) Предложение за издаване на заповеди
по ал. 1 могат да правят ръководителите на
основни структури на МВР и ДАНС, осъществяващи оперативно-издирвателна дейност,
като в него задължително се съдържат:
1. правното основание и целта, за която е
необходимо прилагането на мярката;
2. данни за лицето, спрямо което да се
прилагат мерките;
3. мерките, които е необходимо да бъдат
прилагани;
4. предложение за срока на прилагане на
мерките;
5. пълно и изчерпателно посочване на
фактите и обстоятелствата за налагането на
мярката;
6. предложение за осъществяването на
контрол по изпълнението на мярката.
(3) Заповедта по ал. 1 задължително съдържа:
1. наименование на органа, който я издава;
2. данни за лицето, спрямо което се прилага мярката;
3. фактически и правни основания за издаване на заповедта;
4. мерките, които се прилагат;
5. органа, който ще контролира изпълнението на мярката;
6. срока, за който се прилага мярката, и
мотиви, които да обосноват продължителността му;
7. пред кой орган и в какъв срок заповедта
може да се обжалва;
8. дата на издаването и подпис на лицето,
издало заповедта.
(4) Фактическите основания за прилагане
на конкретна превантивна мярка, в случай
че съдържат класифицирана информация, се
посочват в отделен документ, изготвен от съответните длъжностни лица по реда на Закона
за защита на класифицираната информация.
(5) Органът, издал заповедта по ал. 1, я
изпраща по служебен път на органа, който
е определен да контролира изпълнението на
мярката. Контролиращият орган незабавно
връчва заповедта на лицето, спрямо което е
взета мярката.
Чл. 27. (1) Заповедите по чл. 26, ал. 1
подлежат на незабавно изпълнение и могат
да се обжалват пред Върховния административен съд.
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(2) Жалбата се подава чрез органа, който
я е издал, в 7-дневен срок от получаване на
заповедта.
(3) Жалбата срещу заповед по ал. 1 не
спира изпълнението є.
(4) Съдията-докладчик насрочва делото
в срок до 14 дни от постъпване на жалбата
в съда.
(5) Съдът разглежда делото в състав от
трима съдии в открито заседание с участието
на лицето, спрямо което е взета мярка, и на
органа, издал заповедта. Явяването на лицето се осигурява от органа, издал заповедта.
Делото се разглежда в отсъствие на лицето,
ако заяви, че не желае да се яви.
(6) Съдът проверява редовността и допустимостта на жалбата. Когато бъде констатирана нередовност, съдът дава възможност на
страната за отстраняването є в съдебното
заседание.
(7) Когато нередовността не бъде отстранена
или жалбата е недопустима, съдът прекратява
делото с определение, което е окончателно.
(8) Отговор по жалбата и доказателства
могат да се представят в съдебното заседание.
(9) Съдът се произнася незабавно с решение, което е окончателно.
(10) За неуредените в ал. 1 – 9 въпроси се
прилагат разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 28. (1) Срокът за прилагане на превантивните мерки по чл. 25, ал. 1 е до 6 месеца.
(2) В случай на необходимост срокът по
ал. 1 може да бъде продължен по реда на
чл. 26, но с не повече от три месеца.
Чл. 29. (1) Органът, издал заповедта за
прилагане на превантивната мярка, се произнася писмено и мотивирано в срок 24 часа
по искане на лицето за:
1. разрешение по чл. 25, ал. 1, т. 1 – 5;
2. отмяна на мярката.
(2) Отказът по ал. 1, т. 1 подлежи на обжалване в тридневен срок от получаването му
пред Върховния административен съд. Съдът
незабавно разглежда жалбата в тричленен
състав в закрито заседание и се произнася с
определение.
(3) Отказът по ал. 1, т. 2 подлежи на обжалване по реда на чл. 27.
(4) Когато съдът потвърди отказа за даване
на разрешение, ново искане може да се прави
само при промяна в обстоятелствата.
(5) Когато съдът потвърди отказа за отмяна
на мярката, ново искане в тримесечен срок
е недопустимо.
Чл. 30. (1) Прилагането на превантивната
мярка се преустановява, когато:
1. срокът на мярката е изтекъл;
2. нуждата от мярката е отпаднала.
(2) В случаите по ал. 1, т. 2 съответният
орган по чл. 26, ал. 1 издава заповед за отмяна на мярката.
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(3) В случаите по ал. 1 органът, издал
заповедта за прилагане на превантивната
мярка, служебно уведомява лицето, на което
е наложена мярката, за преустановяването.
Чл. 31. (1) Спазването на прилаганите
превантивни мерки се контролира от структурите на МВР и ДАНС съгласно посоченото
в заповедта по чл. 26, ал. 1.
(2) Редът за осъществяване на взаимодействието между структурите, за упражняването на
контрола и за съхранението и унищожаването
на преписките по прилагането на превантивните мерки по чл. 25, ал. 1 се определя с
наредба, издадена от министъра на вътрешните
работи и председателя на ДАНС.
Чл. 32. (1) При установяване на интернет
страници, чието съдържание подбужда към
тероризъм или чрез което се разпространяват
познания за извършване на тероризъм, МВР и
ДАНС могат да подадат искане до председателя на Специализирания наказателен съд да
постанови всички предприятия, предоставящи
електронни съобщителни мрежи и/или услуги,
да спрат достъпа до тези интернет страници.
(2) Искането по ал. 1 се подава от министъра
на вътрешните работи или оправомощен от
него заместник-министър или от председателя
на ДАНС или оправомощен от него заместникпредседател и съдържа информация относно
интернет страницата, достъпът до която да
бъде спрян, както и мотиви за спирането му.
(3) Председателят на Специализирания
наказателен съд или оправомощен от него
заместник-председател се произнася по искането в срок до 24 часа от получаването му,
като незабавно изпраща акта си на органите
по ал. 1.
(4) Издадените от съда разпореждания за
спиране на достъпа до интернет страниците
по ал. 1 се публикуват незабавно след получаването им на официалните интернет страници
на МВР и ДАНС.
(5) Предприятията, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги,
са длъжни да спрат достъпа до съответните
интернет страници незабавно след публикуване
на разпореждането по реда на ал. 4.
(6) Интернет страниците по ал. 1, достъпът
до които е спрян, се проверяват на всеки три
месеца съответно от МВР и ДАНС.
(7) В случаите по ал. 6, когато се установи,
че съдържанието, подбуждащо към тероризъм
или разпространяващо познания за извършване на тероризъм, е заличено, МВР и ДАНС
уведомяват органа, издал разпореждането за
спиране на достъпа.
(8) В случаите по ал. 7 председателят на
Специализирания наказателен съд или оправомощен от него заместник-председател
разрешава достъпа до съответните интернет
страници, за което уведомява в срок от 24
часа МВР и ДАНС.
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(9) Разрешението по ал. 8 се публикува по
реда на ал. 4.
Чл. 33. Когато са налице данни, от които
може да се направи обосновано предположение, че юридическо лице е свързано с подготовката, подпомагането или извършването
на тероризъм, то може да бъде прекратено по
ред, предвиден със закон.
Чл. 34. Народното събрание чрез постоянна
комисия осъществява парламентарен контрол
върху процедурите по налагане и прилагане
на превантивните мерки по чл. 25.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ПРОВЕЖДАНЕ НА АНТИТЕРОРИСТИЧНА
ОПЕРАЦИЯ. ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Раздел I
Провеждане на антитерористична операция
Чл. 35. (1) При наличие на данни за конкретна заплаха от терористичен акт или при
извършен терористичен акт може да се проведе съответстваща на заплахата или акта
антитерористична операция.
(2) Алинея 1 се прилага и в случаите, когато възникне опасност от употреба на оръжие за масово унищожение на територията
на Република България с цел извършване на
терористичен акт.
(3) Ръководителят на Националния оперативен щаб незабавно уведомява министърпредседателя, президента на републиката
и председателя на Народното събрание за
предприетите действия по ал. 1 и 2.
Чл. 36. (1) Антитерористичната операция
се провежда със заповед на ръководителя
на Националния оперативен щаб, в която се
определят ръководителят на операцията, границите на зоната на операцията и началото
на операцията.
(2) Ръководителят на Националния оперативен щаб незабавно със заповед прекратява
операцията по ал. 1 след отпадане на заплахата от терористичен акт или на опасността
за живота и здравето на хората в случай на
извършен терористичен акт.
Чл. 37. (1) Ръководителят на антитерористичната операция:
1. осъществява общото ръководство на
операцията;
2. със заповед назначава свой заместник
и отговорни длъжностни лица;
3. определя състава на силите и средствата,
необходими за провеждане на операцията;
4. определя обхвата на приложимите мерки
и временни ограничения при провеждането
на антитерористичната операция и органите,
които ще ги прилагат;
5. създава временен оперативен щаб за
координиране на действията на участниците
в операцията на място, определя структурата
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и процедурите в оперативния щаб, както и
непосредствените задачи на участващите в
операцията;
6. издава разпореждания, които са задължителни за всички лица, включени в състава за
изпълнение на операцията; когато разпорежданията са издадени устно, се съставя писмен
протокол;
7. определя лицата за водене на преговори
при задържане на заложници след решение на
Националния оперативен щаб;
8. след приключване на операцията за
противодействие на тероризма организира изготвянето на отчет и анализ за извършените в
щаба дейности и го представя на ръководителя
на Националния оперативен щаб;
9. изпълнява и други задачи и дейности,
предвидени в плановете за противодействие
на тероризма и в нормативните актове.
(2) Ръководителят на антитерористичната
операция информира министъра на вътрешните
работи за изпълнението на операцията.
Чл. 38. (1) В зоната на антитерористичната
операция могат да се ограничават отделни
права на гражданите чрез прилагане на мерки
и временни ограничения по чл. 39.
(2) В зоната на антитерористичната операция
всяко лице е длъжно:
1. да понесе ограниченията и да изпълни
задълженията във връзка с мерките, приложени
от органите по чл. 39, ал. 1;
2. да оказва съдействие, да не пречи и да
не възпрепятства органите, участващи в операцията;
3. да предостави комуникационни, съобщителни и други технически средства;
4. да допусне влизането на органите, участващи в операцията, и разполагането на специална
техника, извършване на теренни преустройства,
разчистване, отстраняване, унищожаване или
повреждане на имущество, съоръжения и насаждения;
5. да предостави незабавно на органите,
участващи в операцията, всяка известна му
информация, свързана със заплахата от тероризъм или с извършения терористичен акт.
(3) Средствата за масово осведомяване при
поискване от ръководителя на операцията или от
определен от него служител предават незабавно
и без изменение съдържанието и смисъла на
информацията, необходима за осведомяването
на обществеността. Информацията се предава
безвъзмездно.
(4) Информацията, която се разпространява
чрез средствата за масово осведомяване по време на антитерористична операция, не може да
съдържа данни, разкриващи специални техники
и тактики на операцията, самоличността на
лицата, участващи в операцията, както и други
данни, които могат да попречат на провеждането на операцията или да застрашат живота
и здравето на хората и на лицата, които подпомагат извършването на операцията.
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Чл. 39. (1) В зоната на антитерористичната
операция органите на МВР, военнослужещите
от въоръжените сили и определените по чл. 37,
ал. 1, т. 4 органи, в рамките на своята компетентност, имат право да прилагат следните
мерки и временни ограничения:
1. проверка за самоличност на лицата;
2. задържане на лице при невъзможност да
се установи самоличността му; при задържане
от други органи се уведомяват полицейските
органи на МВР и лицето им се предава;
3. задържане на лица, които възпрепятстват
изпълнението на мерките при провеждането
на операцията; при задържане от други органи
се уведомяват полицейските органи на МВР
и лицето им се предава;
4. доброволно или принудително извеждане
на лица;
5. преместване на превозни средства;
6. усилване на охраната на стратегически
обекти от значение за националната сигурност
и на обекти на критичната инфраструктура;
7. използване на превозни средства на организации, независимо чия собственост са,
с изключение на превозните средства, ползващи се със специален статут по силата на
международен договор, ратифициран и влязъл
в сила за Република България, а в спешни
случаи – и на превозни средства, принадлежащи на физически лица, за превозване на
лица, нуждаещи се от спешна медицинска
помощ в лечебните заведения за болнична
помощ, както и за преследване на лица, когато забавянето може да застраши човешки
живот или здраве;
8. спиране на производства и дейности, в
които се използват взривни, радиоактивни,
химически и биологично опасни вещества;
9. ползване или прекъсване на комуникационни връзки;
10. извеждане на лица, живеещи на територията, в която се провежда операцията, и
настаняването им на безопасни места;
11. провеждане на санитарно-епидемиологични, ветеринарни и други мерки;
12. спиране или отклоняване на движението
на превозни средства и пешеходци по улиците
в определени участъци или в цялата зона;
13. осиг у ряване на дост ъп на лицата,
участващи в операцията, до жилищни, производствени и други сгради и помещения на
физически и юридически лица;
14. проверка на физическите лица и техните вещи при влизане и излизане от зоната,
в която се провежда операцията;
15. проверка на превозните средства и на
превозваните в тях вещи, включително чрез
използване на технически средства, при влизане и излизане от зоната, в която се провежда
операцията;
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16. ограничаване или забрана на носенето или продажбата на оръжия, боеприпаси,
взривни вещества, пиротехнически изделия;
17. отстраняване на лица, осъществяващи
частна охранителна дейност, и осъществяване
на охранителната дейност от компетентните
органи;
18. спиране на дейността на институциите
в предучилищно, училищно и висше образование и в детските ясли;
19. прекратяване на митинги, събрания или
манифестации, тържества, културни и спортни прояви, ритуали или религиозни обреди.
(2) Органите на МВР и военнослужещите
от въоръжените сили, осъществяващи операцията, в зоната на операцията имат право да:
1. използват тактически действия и мерки
по всяко време на денонощието с цел запазване живота на лицата, намиращи се в зоната
на операцията;
2. разгръщат незабавно център и да разполагат индивидуално оборудване за ядрена,
химическа и бактериологична защита.
(3) В зоната на операцията се реализира
независима автономна и защитена комуникационна свързаност, която да гарантира на
участниците координираност и безопасност.
(4) В зоната на операцията доставчиците
на информационни и телекомуникационни
услуги са длъжни да управляват техническите
си средства в съответствие с указания и препоръки, дадени от ръководителя на операцията.
(5) Технически и/или комуникационни
средства в зоната на операцията, включително
носителите на информацията, съдържаща се в
тях, могат да се изземват, ограничават (физически, комуникационно или информационно)
и/или да се унищожават при необходимост от
предпазване на живота и здравето на населението или на длъжностни лица, участващи
в операцията.
(6) Частните охранителни структури, изпълняващи охранителна дейност в зоната на
операцията, изпълняват разпореждания на
ръководителя на операцията или определено
от него длъжностно лице.
(7) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или
услуги по разпореждане на компетентните
органи, временно ограничават ползването на
електронни съобщителни услуги от определен
потребител.
Раздел II
Извънредно положение при извършен теро
ристичен акт
Чл. 40. (1) При извършване на терористичен
акт на територията на страната, от което са
настъпили смърт или увреждане на здравето
на мнозина, имуществени вреди или вреди
за икономиката в особено големи размери,
или значителни последици за околната среда,
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свързани със замърсяване на почвата, водата
или въздуха с химически, биологически или
радиоактивни вещества и материали, на цялата
или на част от територията на страната, може
да се обяви извънредно положение.
(2) Извънредното положение по този закон
се обявява, съответно отменя с решение на
Народното събрание или с указ на президента
по установения в Конституцията ред.
(3) Обявяването на извънредно положение
се оповестява чрез средствата за масово осведомяване.
(4) За начало на извънредното положение
се приемат часът и денят на обявяването му, а
за край – часът и денят на неговото отменяне.
(5) При обявено извънредно положение,
освен мерките и ограниченията по чл. 39, с
решение на Министерския съвет държавните
органи и въоръжените сили могат да:
1. охраняват обекти, застрашени от тероризъм;
2. ограничават или забраняват полети на
граждански въздухоплавателни средства и да
въвеждат особен режим на корабоплаване в
териториалното море и вътрешните морски
води на страната;
3. забраняват преминаването през държавната граница на Република България;
4. ограничават движението по основни
пътни артерии;
5. ограничават движението на железопътния
транспорт и да установяват контрол върху
пътниците и товарите;
6. ограничават свободното придвижване и
да установяват контрол върху гражданите и
превозните средства;
7. контролират обектите от критичната
инфраструктура на страната;
8. ограничават или забраняват достъпа до
държавни учреждения;
9. забраняват провеждането на събрания,
митинги и манифестации.
Чл. 41. (1) При обявяване на извънредно
положение по реда на чл. 40 предприятията,
предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги:
1. осигуряват възможност за осъществяване
на електронни съобщения;
2. осигуряват на компетентните органи достъп до мрежата и/или предоставяните услуги,
както и възможност за безвъзмездно ползване
на електронни съобщения чрез мрежата;
3. временно прекъсват работата на електронните съобщителни мрежи по разпореждане на компетентните органи.
(2) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или
услуги, използват и поддържат в готовност
електронните съобщителни мрежи за осигуряване на електронни съобщения.
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(3) Условията и редът за осигуряване на
електронни съобщения при обявяване на
режим извънредно положение по смисъла
на този закон се определят от Министерския съвет по предложение на министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията съгласувано със съответните
компетентни органи.
Г л а в а

п е т а

ФИНАНСОВО-РЕСУРСНО ОСИГУРЯВАНЕ.
ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ВРЕДИ
Чл. 42. (1) За осигуряване изпълнението
на задачи във връзка с противодействие на
тероризма МВР, ДАНС и Министерството на
отбраната изграждат и поддържат необходимите за целта материални средства.
(2) Разходите, извършени от органите по
чл. 5, ал. 1 за допълнително привлечените
сили и средства при провеждане на антитерористична операци я или при обявено
извънредно положение, се възстановяват от
държавния бюджет.
(3) Финансовите средства за осигуряване
на дейностите по ал. 1 и 2 се предвиждат в
централния бюджет със закона за държавния
бюджет за съответната година и се предоставят
с акт на Министерския съвет по предложение
на съответния първостепенен разпоредител
с бюджет.
Чл. 43. (1) Всяко лице, с изключение на
подготвящите, извършващите или извършилите тероризъм и подбудителите и помагачите, има право на обезщетение за реално
причинените имуществени вреди при или по
повод извършване на нормативно установените
действия по този закон за предотвратяване
и пресичане на заплаха от терористичен акт
или за преодоляване на последиците от терористичен акт.
(2) Финансовите средства за обезщетенията по ал. 1 се предвиждат в централния
бюджет със закона за държавния бюджет за
съответната година и се предоставят с акт на
Министерския съвет.
(3) Условията и редът за предоставяне на
обезщетение по ал. 1 се определят с постановление на Министерския съвет.
Г л а в а

ш е с т а

КОНТРОЛ. АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Раздел I
Контрол
Чл. 44. (1) Органи, определени от министъра на вътрешните работи и от председателя
на ДАНС, извършват проверка в обектите по
чл. 23, ал. 1 след писмено уведомяване на
ръководителя на съответния обект.
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(2) Ръководителите на обектите, подлежащи на проверка, са длъжни да осигурят
достъп на органите по ал. 1 и да им оказват
съдействие при изпълнение на служебните
им задължения.
Чл. 45. (1) При извършване на проверка
органите по чл. 44, ал. 1 са длъжни да:
1. се легитимират със служебна карта и
заповед за извършване на проверката;
2. отразяват точно резултатите от проверката;
3. не разпространяват информация, станала
им известна при или по повод извършване
на проверката.
(2) При извършване на проверката длъжностните лица имат право да изискват само
документи, сведения и справки, свързани с
изпълнение на задълженията по чл. 23.
(3) За извършената проверка се съставя
протокол.
Чл. 46. (1) За предотвратяване и преустановяване на нарушенията, както и за пред
отвратяване и отстраняване на негативните
последици от тях органите по чл. 44, ал. 1
могат да дават задължителни разпореждания
за предотвратяване на нарушения по този
закон, като разпорежданията подлежат на
обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(2) Разпорежданията по ал. 1 подлежат на
незабавно изпълнение, освен ако съдът не
постанови друго.
Раздел II
Административнонаказателни разпоредби
Чл. 47. (1) Който наруши този закон, наложените мерки и ограничения или не изпълни
разпореждане на орган на власт, издадено
по този закон, се наказва с глоба от 500 до
2000 лв. или с имуществена санкция от 3000
до 10 000 лв., ако не подлежи на по-тежко
наказание.
(2) Длъжностно лице, което не изпълни
задължение, възложено му с този закон или
с издаден въз основа на него подзаконов
нормативен акт, се наказва с глоба от 1000
до 5000 лв., ако не подлежи на по-тежко
наказание.
Чл. 48. (1) Актовете за установяване на
нарушения по този закон се съставят от органите по чл. 44, ал. 1, както и от органи,
определени от министъра на отбраната.
(2) Наказателните постановления се издават от министъра на вътрешните работи, от
министъра на отбраната и от председателя
на ДАНС или от оправомощени от тях длъжностни лица.
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на
наказателните постановления се извършват
по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
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ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на този закон:
1. „Тероризъм“ е всяко престъпление по
чл. 108а, ал. 1 – 4, ал. 6 и 7, чл. 109, ал. 3,
чл. 110, ал. 1, предложение шесто и ал. 2,
чл. 308, ал. 3, т. 1 и чл. 320, ал. 2 от Наказателния кодекс.
2. „Терористичен акт“ е акт, с който се
осъществява тероризъм.
3. „Антитерористична операция“ са съгласувани по цел, време, място и задачи действия,
провеждани под единно ръководство за предот
вратяване и/или пресичане на терористичен
акт или за преодоляване на последиците от
извършен терористичен акт.
4. „Граница на зона на операция“ е териториален обхват от наземно, водно или въздушно пространство на Република България,
включително намиращите се на територията
му сгради, съоръжения, превозни средства,
плавателни съдове или въздухоплавателни
средства, в рамките на които се извършва
антитерористичната операция.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. (1) Наредбата по чл. 23, ал. 2 се издава в срок до 6 месеца от влизането в сила
на закона.
(2) Мерките по чл. 23, ал. 1 се изготвят
от задължените лица в срок до 4 месеца от
влизането в сила на наредбата по ал. 1.
§ 3. В Закона за българското гражданство
(обн., ДВ, бр. 136 от 1998 г.; изм., бр. 41 от
2001 г., бр. 54 от 2002 г., бр. 52 и 109 от 2007 г.,
бр. 74 и 82 от 2009 г., бр. 33 от 2010 г., бр. 11
и 21 от 2012 г., бр. 16, 66, 68 и 108 от 2013 г.,
бр. 98 от 2014 г. и бр. 14 и 22 от 2015 г.) се
правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 22 ал. 2 се изменя така:
„(2) Отмяната на натурализацията е допустима само до изтичане на 10 години от
придобиване на българското граж данство
освен в случаите, когато данните и фактите
по ал. 1, т. 1 и 2 се отнасят до участие на
лицето в тероризъм, и при условие че лицето
не остава без гражданство.“
2. В чл. 35:
а) в ал. 1 се създава т. 7:
„7. един месец – по предложенията за отмяна на натурализацията или за лишаване
от българско гражданство, когато данните и
фактите по чл. 22, ал. 1, т. 1 и 2 се отнасят до
участие на лицето в тероризъм или влязлата
в сила присъда е за престъпления по чл. 108а,
ал. 1 – 4, ал. 6 и 7, чл. 109, ал. 3, чл. 110,
ал. 1, предложение шесто и по чл. 110, ал. 2
от Наказателния кодекс“;
б) в ал. 3 се създава т. 6:
„6. по ал. 1, т. 7 – не по-късно от 20 дни
преди изтичането на срока – за Министерството на вътрешните работи, съответно 10 дни
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преди изтичането на срока – за Държавна
агенция „Национална сигурност“.“
§ 4. В Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (обн., ДВ, бр. 109 от 2007 г.;
изм., бр. 69 и 94 от 2008 г., бр. 22, 35, 42, 82 и
93 от 2009 г., бр. 16, 80 и 97 от 2010 г., бр. 9 и
100 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15, 30, 52,
65 и 71 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр.14, 24
и 61 от 2015 г. и бр. 15 от 2016 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 3 се създава ал. 5:
„(5) Взаимодействието между Държавна
агенция „Национална сигурност“ и други
държавни органи може да се осъществява въз
основа на съвместни инструкции.“
2. В чл. 123, ал. 2 се създава нова т. 3:
„3. задържат лица, за които имат данни, че
са извършили описаните в чл. 4, ал. 1, т. 11
или 13 посегателства, осъществяващи състав
на престъпление;“.
3. Създава се чл. 124б:
„Чл. 124б. (1) Органи те на агенци я та,
оправомощени със заповед на председателя
на агенцията, могат да задържат за срок до
24 часа лице, за което има данни, че е извършило престъпление, свързано с някоя от
дейностите по чл. 4, ал. 1, т. 11 или 13.
(2) За задържането по ал. 1 се издава писмена заповед за задържане, в която се посочват:
1. името, длъжността и местоработата на
органа, издал заповедта;
2. фактическите и правните основания за
задържането;
3. данни, индивидуализиращи задържаното
лице;
4. датата и часът на задържането;
5. ограничаването на правата на лицето
по ал. 6;
6. правото му:
а) да обжалва пред съда законността на
задържането;
б) на адвокатска защита от момента на
задържането;
в) на медицинска помощ;
г) на телефонно обаждане, с което да съобщи за своето задържане;
д) да се свърже с консулските власти на
съответната държава, в случай че не е български гражданин;
е) да ползва преводач, в случай че не разбира български език.
(3) Задържаното лице попълва декларация,
че е запознато с правата си, както и за намерението си да упражни или да не упражни правата си по ал. 2, т. 6, букви „б“ – „е“.
Заповедта се подписва от органа и от задържаното лице. Отказът или невъзможността
на задържаното лице да подпише заповедта
се удостоверява с подписа на един свидетел.
(4) Заповедта за задържане се вписва в
специален регистър.
(5) Копие от заповедта се връчва на задържаното лице срещу подпис.
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(6) На задържаното лице не могат да му
бъдат ограничавани други права освен правото
на свободно придвижване.
(7) Когато задържаното лице не владее
български език, то незабавно се информира
за основанията за задържането му на разбираем за него език.
(8) От момента на задържането му лицето
има право на защитник.
(9) За задържането съответният орган е
длъжен незабавно да уведоми лице, посочено
от задържания.
(10) Задържаното лице може да бъде настанено в помещение за настаняване на задържани лица в структурите на Министерството
на вътрешните работи и спрямо него могат
да се вземат мерки за лична сигурност, ако
поведението му и целите на задържането налагат това, за което се издава писмена заповед.
(11) Конвоирането на задържаното лице до
помещенията за настаняване на задържани
лица се осъществява от полицейските органи
на Министерството на вътрешните работи по
реда, предвиден с инструкцията по чл. 3, ал. 5.
(12) Задържаното лице има право да обжалва пред съда законността на задържането.
Съдът се произнася по жалбата незабавно.
(13) За отвеждане на задържаното лице в
определеното за настаняване на задържани
лица място органите на агенцията издават
писмена заповед.
(14) Органите на агенцията са длъжни
незабавно да освободят лицето, когато основанието за задържането е отпаднало.“
4. Създава се чл. 125б:
„Чл. 125б. (1) В случаите по чл. 124б и 125
органите на агенцията могат да извършват
обиск на лице.
(2) Обиск може да бъде извършен само от
лице, което принадлежи към пола на обискирания, и по начин, който не уронва неговата
чест и достойнство.
(3) За всеки извършен обиск органът на
агенцията съставя протокол.
(4) Протоколът по ал. 3 се подписва от
органа на агенцията, от един свидетел и от
съответното лице, на което се предоставя
екземпляр от него.“
5. Създава се чл. 125в:
„Чл. 125в. (1) За осъществяване на дейностите по чл. 4, ал. 1, т. 11 или 13 органите
на агенцията могат да провеждат интервю с
незаконно влезли на територията на страната
чужденци или пребиваващи без законово основание на територията на страната чужденци.
(2) За провеждането на интервюто се съставя протокол.
(3) На интервюто може да се прави звукозапис и видеозапис, което се отразява в протокола по ал. 2. При започване на интервюто
чужденецът се уведомява за осъществяването
на аудио- или аудио-визуално записване.
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(4) Интервюто се провежда с участието на
преводач на разбираем за чужденеца език.
Когато чужденецът е глух или ням, интервюто
се провежда с участието на тълковник.
(5) Протоколът се прочита на чужденеца и
се подписва от него, от преводача, съответно
от тълковника и от интервюиращия орган.
Отказът на чужденеца да подпише протокола
от интервюто се удостоверява с подписите на
двама свидетели.“
6. В чл. 128 ал. 2 и 3 се отменят.
7. Създава се чл. 128а:
„Чл. 128а. (1) Органите на агенцията могат да призовават в служебните помещения
граждани за изпълнение на определените им
с този закон правомощия.
(2) Органите на агенцията писмено уведомяват граж даните за призоваването. В
съобщението изрично се посочват целта на
призоваването, часът и мястото на явяване.
(3) В неотложни случаи призоваването
може да се извършва по телефон, телекс или
факс. Призоваването по телефон или факс се
удостоверява писмено от длъжностното лице,
което го е извършило, а по телекс – с писмено потвърждаване за полученото съобщение.
(4) За призоваването задължително се
изготвя протокол.“
8. Създава се чл. 133а:
„Чл. 133а. (1) Който без уважителни причини не се яви в местата по чл. 128а, ал. 1,
след като е редовно призован, се наказва с
глоба от 100 до 300 лв.
(2) При повторно неявяване без уважителни причини се налага глоба в двоен размер.“
§ 5. В Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България (обн., ДВ, бр. 35
от 2009 г.; изм., бр. 74, 82, 93 и 99 от 2009 г.,
бр. 16, 88, 98 и 101 от 2010 г., бр. 23, 48, 99 и
100 от 2011 г., бр. 20, 33 и 38 от 2012 г., бр. 15,
66 и 68 от 2013 г., бр. 1 и 98 от 2014 г., бр. 14,
24, 61, 79 и 88 от 2015 г. и бр. 13, 17, 50, 81
и 98 от 2016 г.) в чл. 57 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думата „международен“ се заличава;
б) в т. 2 думите „участие в“ се заличават
и думите „в операции за пресичане на терористични действия“ се заменят с „провеждане
на специални операции за противодействие
на тероризма и преодоляване на последиците
от тероризъм“.
2. В ал. 2 накрая се добавя „и със Закона
за противодействие на тероризма“.
§ 6. В Закона за убежището и бежанците
(обн., ДВ, бр. 54 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 31
от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 52 и 109 от
2007 г., бр. 82 от 2009 г., бр. 39 от 2011 г., бр. 15
и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 80 и 101
от 2015 г. и бр. 33 и 97 от 2016 г.) в чл. 78 се
правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 6:
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„(6) Когато новите данни, даващи основание за отнемане или прекратяване на
международната закрила, съдържат сериозни
основания да се предполага, че чужденецът
е бил съпричастен или е съпричастен към
тероризъм, срокът за вземане на решението
от председателя на Държавната агенция за
бежанците е до един месец от образуване на
производството.“
2. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
§ 7. В Закона за чужденците в Република
България (обн., ДВ, бр. 153 от 1998 г.; изм.,
бр. 70 от 1999 г., бр. 42 и 112 от 2001 г., бр. 45
и 54 от 2002 г., бр. 37 и 103 от 2003 г., бр. 37 и
70 от 2004 г., бр. 11, 63 и 88 от 2005 г., бр. 30 и
82 от 2006 г., бр. 11, 29, 52, 63 и 109 от 2007 г.,
бр. 13, 26, 28 и 69 от 2008 г., бр. 12, 32, 36, 74,
82, 93 и 103 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 9
и 43 от 2011 г., бр. 21 и 44 от 2012 г., бр. 16,
23, 52, 68, 70 и 108 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г.,
бр. 14, 79 и 80 от 2015 г. и бр. 15, 33 и 97 от
2016 г.) се създава чл. 20в:
„Чл. 20в. (1) Органите за граничен контрол
и службите за административен контрол на
чуж денците могат да провеж дат интервю
с влезлите на територи ята на Република
България чужденци с цел осъществяване на
контролна дейност.
(2) За интервюто се изготвя протокол.
(3) Интервю може да се провежда и от
други органи по ред, предвиден в закон.“
§ 8. В Закона за юридическите лица с не
стопанска цел (обн., ДВ, бр. 81 от 2000 г.; изм.,
бр. 41 и 98 от 2001 г., бр. 25 и 120 от 2002 г.,
бр. 42, 102 и 105 от 2005 г., бр. 30, 33, 38, 79
и 105 от 2006 г., бр. 42 от 2009 г. и бр. 74 от
2016 г.) в чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 3:
а) създава се нова буква „в“:
,,в) е включено в списъка по чл. 5 от Закона
за мерките срещу финансирането на тероризма
или има данни, че осъществява дейност за
подпомагане на тероризма;“
б) досегашната буква „в“ става буква „г“.
2. В ал. 2 след цифрата „3“ се поставя
запетая и се добавя „букви „а“, „б“ и „г“ и
се създава изречение второ: „Решението по
ал. 1, т. 3, буква „в“ се постановява по иск на
главния прокурор на Република България.“
3. В ал. 3 накрая се добавя „освен в случаите по ал. 1, т. 3, буква „в“.
§ 9. В Закона за специалните разузнавателни средства (обн., ДВ, бр. 95 от 1997 г.; изм.,
бр. 70 от 1999 г., бр. 49 от 2000 г., бр. 17 от
2003 г., бр. 86 от 2005 г., бр. 45 и 82 от 2006 г.,
бр. 109 от 2007 г., бр. 43 и 109 от 2008 г., бр. 88,
93 и 103 от 2009 г., бр. 32 и 88 от 2010 г., бр. 1
и 13 от 2011 г., бр. 44 от 2012 г., бр. 17, 52, 70 и
111 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г., бр. 14, 42,
56, 74 и 79 от 2015 г. и бр. 39 и 81 от 2016 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
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1. В чл. 3, ал. 1 след думите „чл. 308, ал. 2,
3 и 5, изречение второ“ се поставя запетая и
се добавя „чл. 320, ал. 2“.
2. В чл. 10в:
а) досегашният текст става ал. 1 и в нея
думите „Закона за отбраната и въоръжените
сили“ се заменят със „Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България,
Закона за военното разузнаване“;
б) създава се ал. 2:
„(2) Служителите на Министерството на
вътрешните работи по ал. 1 се използват
за прилагане на специални разузнавателни
средства и по искания на структурите на
Държавна агенция „Национална сигурност“.“
3. В чл. 13:
а) в ал. 3, изречение първо след думата
„следовател“ се поставя запетая и се добавя
„включително и в случаите по ал. 4“;
б) създава се нова ал. 4:
„(4) Искането за използване на специални
разузнавателни средства за предотвратяване
на престъпления по чл. 108а, ал. 1 – 4, ал. 6
и 7, чл. 109, ал. 3, чл. 110, ал. 1, предложение шесто, чл. 110, ал. 2, чл. 308, ал. 3, т. 1
и чл. 320, ал. 2 от Наказателния кодекс се
подава от главния прокурор на Република
България, председателя на Държавна агенция
„Национална сигурност“, председателя на
Държавна агенция „Разузнаване“, директора
на служба „Военна информация“ или оправомощени техни заместници и от главния
секретар на МВР.“;
в) досегашната ал. 4 става ал. 5;
г) досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
думите „ал. 1, 2 и 3“ се заменят с „ал. 1 – 4“.
4. В чл. 14 се създава ал. 3:
„(3) В случаите по чл. 13, ал. 4 искането
за използване на специални разузнавателни
средства съдържа информация относно:
1. посочване на фактите и обстоятелствата,
даващи основание да се предполага, че се
подготвя, извършва или е извършено тежко
умишлено престъпление по чл. 108а, ал. 1 – 4,
ал. 6 и 7, чл. 109, ал. 3, чл. 110, ал. 1, предложение шесто, чл. 110, ал. 2, чл. 308, ал. 3,
т. 1 и чл. 320, ал. 2 от Наказателния кодекс;
2. установъчни данни на лицата или обектите, спрямо които ще се използват – когато
тези данни са налични;
3. срока, за който се иска ползването;
4. оперативните способи, които следва да
се приложат;
5. оправомощеното длъжностно лице, което
да бъде уведомявано за получените резултати.“
5. В чл. 15:
а) създава се нова ал. 2:
„(2) Органите по чл. 13, ал. 4 предоставят
искането до председателя на Специализирания
наказателен съд или оправомощен от него заместник-председател, който в срок до 24 часа
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от постъпването му дава писмено разрешение
или отказва използването на специални разузнавателни средства, като мотивира акта си.“;
б) досегашната ал. 2 става ал. 3;
в) досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея в
текста преди т. 1 думите „ал. 1 и 2“ се заменят с „ал. 1 и 3, включително и в случаите
по чл. 13, ал. 4“.
6. В чл. 21:
а) в ал. 1, т. 2 думите „шест месеца“ се
заменят с „две години“;
б) в ал. 2, т. 2 думите „дванадесет месеца“
се заменят с „три години“.
7. В чл. 22, ал. 2, чл. 23, чл. 25, ал. 5, чл. 26
и чл. 27, ал. 1 думите „чл. 13, ал. 1, 2 или 3“
се заменят с „чл. 13, ал. 1 – 4“.
8. В чл. 29:
а) в ал. 1, изречение второ думите „чл. 13,
ал. 1, 2 или 3“ се заменят с „чл. 13, ал. 1 – 4“,
а в изречения трето и четвърто думите „чл. 13,
ал. 2 или 3“ се заменят с „чл. 13, ал. 2 – 4“;
б) в ал. 3, т. 1 и ал. 7 думите „чл. 13, ал. 1,
2 или 3“ се заменят с „чл. 13, ал. 1 – 4“.
9. В чл. 31:
а) в ал. 4 и 5 думите „чл. 13, ал. 1, 2 или
3“ се заменят с „чл. 13, ал. 1 – 4“;
б) в ал. 6 думите „Националната разузнавателна служба“ се заменят с „Държавна
агенция „Разузнаване“.
10. В чл. 32 след думите „доказване на
престъпления“ се добавя „и за защита на
националната сигурност“.
§ 10. В Закона за електронните съобщения
(обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм., бр. 109 от
2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 17, 35, 37,
42; Решение № 3 на Конституционния съд от
2009 г. – бр. 45 от 2009 г.; изм., бр. 82, 89 и 93
от 2009 г., бр. 12, 17, 27 и 97 от 2010 г., бр. 105
от 2011 г., бр. 38, 44 и 82 от 2012 г., бр. 15, 27,
28, 52, 66 и 70 от 2013 г., бр. 11, 53, 61 и 98
от 2014 г., бр. 14 от 2015 г.; Решение № 2 на
Конституционния съд от 2015 г. – бр. 23 от
2015 г.; изм., бр., 24, 29, 61 и 79 от 2015 г. и
бр. 50, 95 и 97 от 2016 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В глава седма, раздел III се създава
чл. 138г:
„Чл. 138г. Предприятията, предоставящи
обществени телефонни услуги чрез фиксирани
и/или мобилни наземни мрежи, нямат право
да регистрират и/или да активират на името
на един потребител повече от 10 телефонни
номера, чрез които се предоставят предплатени телефонни услуги.“
2. В чл. 251г:
а) създава се нова ал. 2:
„(2) Разрешението по ал. 1 се издава в срок
до 24 часа от постъпване на мотивираното
писмено искане, когато данните по чл. 251б,
ал. 1 са необходими за предотвратяване и разкриване на престъпления по чл. 108а, ал. 1 – 4,
ал. 6 и 7, чл. 109, ал. 3, чл. 110, ал. 1, предложение шесто, чл. 110, ал. 2, чл. 308, ал. 3,
т. 1 и чл. 320, ал. 2 от Наказателния кодекс.“;
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б) досегашната ал. 2 става ал. 3;
в) досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
думите „Алинея 2“ се заменят с „Алинея 3“;
г) досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
думите „ал. 1 и 2“ се заменят с „ал. 1 и 3“;
д) досегашните ал. 5 и 6 стават съответно
ал. 6 и 7.
3. Създава се чл. 251г1:
„Чл. 251г.1 (1) В случаите на непосредствена
опасност от извършване на престъпление по
чл. 108а, ал. 1 – 4, ал. 6 и 7, чл. 109, ал. 3,
чл. 110, ал. 1, предложение шесто, чл. 110,
ал. 2, чл. 308, ал. 3, т. 1 и чл. 320, ал. 2 от
Наказателния кодекс предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни
мрежи и/или услуги, предоставят незабавен
достъп до данните по чл. 251б, ал. 1 въз основа на искане на съответния ръководител
на структурите по чл. 251в, ал. 1.
(2) Искането по ал. 1 задължително съдържа:
1. правното основание за предоставяне на
достъпа;
2. данните, които следва да се отразят в
справката;
3. периода, който да обхваща справката;
4. определеното длъжностно лице, на което
да се предоставят данните.
(3) Ръководителите на стру кт у рите по
чл. 251в, ал. 1 уведомяват незабавно органа по
чл. 251г, ал. 1 или 3 за осъществения достъп,
прилагат искането и излагат мотиви.
(4) Данните по чл. 251б, ал. 1, предоставени
по реда на ал. 1, се унищожават незабавно от
структурите по чл. 251в, ал. 1, ако в срок от
24 часа бъде постановен отказ от органа по
чл. 251г, ал. 1 или 3, за което се уведомява
незабавно предприятието, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи
и/или услуги.
(5) В случаите по ал. 1 – 3 с разпореждането
на органа по чл. 251г, ал. 1 или 3 се потвърждават извършените действия до момента.“
4. В чл. 251д навсякъде след думите „251з,
ал. 2“ се добавя „и на искането по чл. 251г1,
ал. 1“.
5. В чл. 251е:
а) в ал. 1 навсякъде след думите „разпореждане за достъп“ се добавя „или искане по
чл. 251г1, ал. 1“;
б) в ал. 2, изречение първо думите „чл. 251г,
ал. 4, т. 3“ се заменят с „чл. 251г, ал. 5, т. 3“
и се създава изречение трето: „В случаите по
чл. 251г1, ал. 1 данните по чл. 251б, ал. 1 се
изпращат незабавно след постъпване в предприятието на искането за достъп.“;
в) в ал. 3 думите „чл. 251г, ал. 4, т. 3“ се
заменят с „чл. 251г, ал. 5, т. 3“;
г) в ал. 5 след думите „в разпореждането“
се добавя „или в искането по чл. 251г1, ал. 1“;
д) в ал. 6 след думите „разпореждането на
съдията“ се добавя „или искането по чл. 251г1,
ал. 1“.
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6. В чл. 251ж:
а) в ал. 2 думите „чл. 251г, ал. 5“ се заменят
с „чл. 251г, ал. 6“;
б) създава се ал. 3:
„(3) В случаите по чл. 251г1, ал. 4 справката
по чл. 251е, ал. 1, независимо дали представлява класифицирана информация, се унищожава
незабавно от тричленна комисия в състав,
определен от ръководителите на структурите
по чл. 251в, ал. 1, за което се изготвя протокол. Протоколът се изпраща незабавно на
председателя на съответния съд и се вписва
в регистъра по чл. 251г, ал. 6.“
7. В чл. 261а, ал. 4, т. 1 думите „чл. 251г,
ал. 6“ се заменят с „чл. 251г, ал. 7“.
8. В чл. 261б, ал. 6 думите „чл. 251г, ал. 6“
се заменят с „чл. 251г, ал. 7“.
9. В чл. 301, ал. 3 след думите „Закона за
Държавна агенция „Национална сигурност“
се поставя запетая и се добавя „по чл. 5 и
7 от Закона за военната полиция“, а след
думите „на Държавна агенция „Национална
сигурност“ се поставя запетая и се добавя „на
служба „Военна полиция“.
§ 11. В Закона за Министерството на вът
решните работи (обн., ДВ, бр. 53 от 2014 г.;
изм., бр. 98 и 107 от 2014 г., бр. 14, 24, 56 и 61
от 2015 г. и бр. 81, 97 и 98 от 2016 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. Член 97 се изменя така:
„Чл. 97. (1) При осъществяване на дейността по чл. 6, ал. 1, т. 1 полицейските органи
могат да заемат длъжности на прикритие в
държавната администрация и юридически
лица или служители на тези структури могат
да станат служители на прикритие на МВР
след назначаването им на служба в министерството.
(2) Служителите на прикритие са служители
на МВР с особен статут, които имат правата
и задълженията, предвидени в този закон и
в съответния закон, приложим за заеманата
длъжност по прикриващото правоотношение,
осъществяват дейността си при спазване принципите на законност и конспиративност и по
начин, който не застрашава прикриването.
(3) За служителите на прикритие не се
прилагат изискванията за несъвместимост
по други закони, с изключение на законите,
уреждащи устройството и дейността на службите за сигурност и за обществен ред.
(4) Условията и редът за използване на
служители на прикритие се уреждат с наредба
на Министерския съвет.“
2. В чл. 226:
а) в ал. 1, т. 7 се създава буква „к“:
„к) неефективност при изпълнение на заеманата длъжност на прикритие – за служители
от структури по чл. 97, ал. 1, които са станали
служители на прикритие на МВР след назначаването им на служба в министерството.“;
б) създава се ал. 8:
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„(8) На служителя не се предлага друга
длъжност и не се отправя предизвестие по
чл. 228 при прекратяване на слу жебното
правоотношение в случаите по ал. 1, т. 7,
буква „к“.“
3. В чл. 229 думите „буква „а“ се заменят
с „букви „а“ и „к“.
4. В чл. 234, ал. 7 думите „букви „а“, „д“
и „з“ се заменят с „букви „а“, „д“, „з“ и „к“.
§ 12. В Закона за оръжията, боеприпасите,
взривните вещества и пиротехническите изделия (обн., ДВ, бр. 73 от 2010 г.; изм., бр. 88
от 2010 г., бр. 26 и 43 от 2011 г., бр. 44 и 73
от 2012 г., бр. 66, 68 и 70 от 2013 г., бр. 53 и
98 от 2014 г., бр. 14, 56, 79, 94 и 95 от 2015 г.
и бр. 47 и 81 от 2016 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 11, ал. 2 се създава т. 11:
„11. идентификационни данни за лицата,
употребяващи огнестрелни оръжия по чл. 6,
ал. 2 и ал. 3, т. 1 и 3 и боеприпаси за тях на
стрелбища.“
2. В чл. 95а:
а) в ал. 2 след думите „протоколите по
ал. 1“ се добавя „и идентификационни данни
за лицата, употребяващи огнестрелни оръжия
по чл. 6, ал. 2 и ал. 3, т. 1 и 3 и боеприпаси
за тях“;
б) алинея 3 се изменя така:
„(3) Лицата по ал. 1 в срок до 10 работни
дни след приключване на месеца представят на директора на ГДНП на МВР или на
съответния началник на РУ на МВР, издал
разрешението, данни от регистъра по ал. 2
за изтеклия месец по електронен път или на
електронен носител.“;
в) създава се ал. 7:
„(7) Министърът на вътрешните работи
определя с наредба условията и реда за предоставяне на данните от регистъра по ал. 2.“
§ 13. В 6-месечен срок от влизането в сила
на този закон министърът на вътрешните
работи издава наредбата по чл. 95а, ал. 7 от
Закона за оръжията, боеприпасите, взривните
вещества и пиротехническите изделия.
§ 14. (1) Пот реби тели те по Закона за
електронните съобщения, на чието име са
регистрирани и/или активирани повече от 10
телефонни номера, чрез които се предоставят
предплатени телефонни услуги, имат право в
6-месечен срок от влизането в сила на този
закон да заявят пред предприятието по чл. 138г
от Закона за електронните съобщения кои
телефонни номера ще продължат да ползват.
(2) В случай че потребители не упражнят
правото си в срок, предприятията по чл. 138г от
Закона за електронните съобщения са длъжни
да деактивират (закрият) всички регистрирани
и/или активирани на името на съответния
потребител телефонни номера, чрез които се
предоставят предплатени телефонни услуги.
§ 15. (1) Предприятията по чл. 138г от Закона за електронните съобщения са длъжни да
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информират потребителите си на предплатени
телефонни услуги за правото им по § 14, както и за последиците от неупражняването му.
(2) Информационната кампания на предприятията по чл. 138г от Закона за електронните съобщения се провежда в 4-месечен срок
от влизането в сила на този закон чрез:
1. кратко текстово съобщение или телефонно обаждане и страницата на предприятието
в интернет – за предприятията, предоставящи
обществени телефонни услуги чрез мобилни
наземни мрежи;
2. телефонно обаждане и страницата на
предприятието в интернет – за предприятията,
предоставящи обществени телефонни услуги
чрез фиксирани мрежи.
§ 16. Параграф 12 влиза в сила 6 месеца
след обнародването на закона в „Държавен
вестник“, с изключение на т. 2, буква „в“, която
влиза в сила от деня на обнародването му.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 15 декември 2016 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
10274
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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
електронните съобщения (обн., ДВ, бр. 41
от 2007 г.; изм., бр. 109 от 2007 г., бр. 36, 43
и 69 от 2008 г., бр. 17, 35, 37 и 42 от 2009 г.;
Решение № 3 на Конституционния съд от
2009 г. – бр. 45 от 2009 г.; изм., бр. 82, 89 и 93
от 2009 г., бр. 12,17, 27 и 97 от 2010 г., бр. 105
от 2011 г., бр. 38, 44 и 82 от 2012 г., бр. 15, 27,
28, 52, 66 и 70 от 2013 г., бр. 11, 53, 61 и 98
от 2014 г., бр. 14 от 2015 г.; Решение № 2 на
Конституционния съд от 2015 г. – бр. 23 от
2015 г.; изм., бр. 24, 29, 61 и 79 от 2015 г. и
бр. 50, 95 и 97 от 2016 г.)
§ 1. Член 47а се отменя.
§ 2. В чл. 48 ал. 3 се отменя.
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§ 3. В чл. 73, ал. 3, т. 8, буква „в“ думите „съоръжения с оценено съответствие по
реда“ се заменят със „съоръжения, които
отговарят на приложимите изисквания“.
§ 4. Член 263 се отменя.
§ 5. Член 264 се изменя така:
„Чл. 264. Радиосъоръженията се пускат в
действие и се използват, когато са правилно
инсталирани, поддържани и използвани по
предназначение и отговарят на изискванията
на Закона за техническите изисквания към
продуктите.“
§ 6. Член 265 се отменя.
§ 7. Член 266 се изменя така:
„Чл. 266. Допълнителни изисквания за
пускане в действие и/или използване на
радиосъоръжения могат да се въвеждат само
от съображения, свързани със:
1. ефективно и ефикасно използване на
радиочестотния спектър;
2. избягване на вредни радиосмущения;
3. избягване на смущаващи електромагнитни въздействия;
4. защита на общественото здраве;
5. защита на националната сигурност.“
§ 8. В чл. 267 се правят следните допълнения:
1. В текста преди т. 1 след думите „в
действие“ се добавя „и да се използват“.
2. Създава се т. 4:
„4. чиито технически характеристики не
отговарят на тези, определени в техническите
изисквания по чл. 32, т. 2 и/или в издадените
разрешения за ползване на индивидуално
определен ограничен ресурс – радиочестотен
спектър и/или позиция на геостационарна
орбита.“
§ 9. Членове 268, 269 и 270 се отменят.
§ 10. В чл. 271 се правят следните изменения:
1. А линеи 1 и 2 се изменят така:
(1) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/
или услуги, не могат да отказват свързване
към обществената електронна съобщителна
мрежа на крайни електронни съобщителни
устройства, ако те съответстват на изискванията на Закона за техническите изисквания
към продуктите.
(2) Когато крайни електронни съобщителни устройства, които съответстват на
изиск вани ята на Закона за техническ ите
изиск вани я к ъм прод у к тите, причин яват
повреди на електронната съобщителна мрежа, създават радиосмущения или пречат на
функционирането на мрежата, или не се
използват съгласно предназначението им,
предприятията по ал. 1 имат право да ги изключват или да прекратяват предоставянето
на услугите чрез тях, след като извършат
всички необходими технически проверки.“
2. А линея 3 се отменя.
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3. А линея 4 се изменя така:
„(4) В случаите по ал. 2 предприятията
незабавно уведомяват комисията и Държавната агенция за метрологичен и технически
надзор.“
§ 11. В чл. 272 ал. 2 се изменя така:
„(2) Техническите спецификации по ал. 1
включват всички необходими данни, позволяващи на потребителите да имат достъп до
обществени електронни съобщителни мрежи
и даващи възможност на производителите на
крайни електронни съобщителни устройства
да ги пускат на пазара.“
§ 12. В чл. 280, ал. 1, т. 1 думата „далеко
с ъ общ и т ел н и“ с е за мен я с „елек т рон н и
съобщителни“.
§ 13. В чл. 311 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 след думите „в действие“ се
добавя „и използване“, а думите „и 268“ се
заличават.
2. А линея 3 се отменя.
3. В ал. 4 думите „ал. 1, 2 и 3“ се заменят
с „ал. 1 и 2“, а думите „Министерството на
икономиката“ и тирето след тях се заличават.
4. А линея 5 се отменя.
§ 14. В чл. 330 след думите „в действие“
се добавя „или използва“.
§ 15. В чл. 331 се създават ал. 9 и 10:
„(9) Предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи и/или
услуги, което при поискване от комисията не
предостави информация по чл. 16, параграф 4
от Регламент (ЕС) № 531/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юни 2012 г.
относно роуминга в обществени мобилни
съобщителни мрежи в рамките на Съюза
(OB, L 172/10 от 30 юни 2012 г.), наричан
по-натат ък „Регламент (ЕС) № 531/2012“,
или предостави невярна, непълна, неточна
информация или не в срока, определен с
искането, се наказва с имуществена санкция
в размер от 5000 до 50 000 лв.
(10) Предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи и/или
услуги, което при поискване от комисията не
предостави информация по чл. 5, параграф 2
от Регламент (ЕС) № 2015/2120 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември
2015 г. за определяне на мерки относно достъпа до отворен интернет и за изменение на
Директива 2002/22/ЕО относно универсалната услуга и правата на потребителите във
връзка с електронните съобщителни мрежи
и услуги и на Регламент (ЕС) № 531/2012
относно роуминга в обществени мобилни
съобщителни мрежи в рамките на Съюза
(OB, L 310/1 от 26 ноември 2015 г.), наричан
по-нататък „Регл амент (ЕС) № 2015/2120“,
или предостави невярна, непълна, неточна
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информация или не в срока, определен с
искането, се наказва с имуществена санкция
в размер от 4000 до 40 000 лв.“
§ 16. В чл. 331а, ал. 1 след думите „решение по чл. 78, ал. 1“ се добавя „или на
решение по чл. 16, параграф 6 от Регламент
(ЕС) № 531/2012“.
§ 17. В чл. 334б, aл. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Думите „Регламент (ЕС) № 531/2012
на Европейския парламент и на Съвета от
13 юни 2012 г. относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките
на Съюза (OB, L 172/10 от 30 юни 2012 г.)“
се заменят с „Регламент (ЕС) № 531/2012“.
2. Създават се нови т. 4 и 5:
„4. за нарушение на чл. 6д, параграф 1
о т р егла мен т а – в ра змер о т 50 0 0 0 до
2 000 000 лв.;
5. за нарушение на чл. 6д, параграфи 3
и 4 от регламента – в размер от 10 000 до
100 000 лв.“
3. Досегашната т. 4 става т. 6.
4. Досегашните т. 5 и 6 се отменят.
5. Точки 8, 9, 10, 13 и 14 се отменят.
§ 18. Създава се чл. 334г:
„Ч л. 33 4г. (1) З а н ару шен ие н а ч л. 3
от Регл амент (ЕС) № 2015/2120 се налага
имуществена санкция в размер от 2000 до
200 000 лв.
(2) За нарушение на чл. 4 от Регламент
(ЕС) № 2015/2120 се налага имуществена
санкция в размер от 500 до 5000 лв.
(3) Когато нарушението по ал. 1 или 2 е
извършено повторно, се налага имуществена санкция в двоен размер на наложената
санкция за първото нарушение.“
§ 19. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 56 се изменя така:
„56. „Радиосъоръжение“ е електрически
или електронен продукт, който е проектиран
да излъчва и/или приема радиовълни с цел
радиокомуникация и/или радиоопределяне,
или електрически или електронен продукт,
който трябва да е докомплектуван с принадлежност, като например антена, така че
да излъчва и/или да приема радиовълни за
целите на радиокомуникация и/или радио
определяне.“
2. Създават се т. 56а и 56б:
„56а. „Радиокомуникация“ е комуникация
чрез радиовълни.
56б. „Радиоопределяне“ е определяне на
местоположение, скорост и/или други характеристики на даден обект или получаване
на информац и я о т носно тези парамет ри
чрез свойствата на разпространение на радиовълните.“
3. Точка 57 се изменя така:
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„57. „Радиочестотен спект ър“ обх ваща
радиовълни с честоти под 3000 GHz. Рад иовъ л н и т е с а е лек т р ома г н и т н и въ л н и,
разпространяващи се в пространството без
изкуствено насочване.“
4. Създава се т. 69а:
„69а. „Системно неплащане“ по смисъла
на чл. 117, ал. 1, т. 3 е налице, когато не са
заплатени:
а) годишна такса за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс за период
повече от две тримесечия;
б) еднократна такса за издаване и/или такса
за изменения и допълнения на разрешение за
ползване на индивидуално определен ограничен ресурс за период повече от три месеца
от датата на издаване и/или изменение и
допълнение на разрешението.“
Допълнителна разпоредба
§ 20. Този закон:
1. предвижда мерки по прилагането на
Регламент (ЕС) № 2015/2120 на Европейския
парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г.
за определяне на мерки относно достъпа до
отворен интернет и за изменение на Директива
2002/22/ЕО относно универсалната услуга и
правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги и на
Регламент (ЕС) № 531/2012 относно роуминга
в обществени мобилни съобщителни мрежи
в рамките на Съюза;
2. въвежда изискванията на чл. 7 от Директива 2014/53/ЕС на Европейския парламент
и на Съвета от 16 април 2014 г. за хармонизирането на законодателствата на държавите
членки във връзка с предоставянето на пазара
на радиосъоръжения и за отмяна на Директива
1999/5/ЕО (OB, L 153/62 от 22 май 2014 г.).
Заключителна разпоредба
§ 21. В Закона за радиото и телевизията
(обн., ДВ, бр. 138 от 1998 г.; Решение № 10
на Конституционния съд от 1999 г. – бр. 60
от 1999 г.; изм., бр. 81 от 1999 г., бр. 79 от
2000 г., бр. 96 и 112 от 2001 г., бр. 77 и 120
от 2002 г., бр. 99 и 114 от 2003 г., бр. 99 и 115
от 2004 г., бр. 88, 93 и 105 от 2005 г., бр. 21,
34, 70, 80, 105 и 108 от 2006 г., бр. 10, 41, 53
и 113 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 14, 37,
42 и 99 от 2009 г., бр. 12, 47, 97, 99 и 101 от
2010 г., бр. 28, 99 и 105 от 2011 г., бр. 38 и 102
от 2012 г., бр. 15, 17 и 27 от 2013 г.; Решение
№ 8 на Конституционния съд от 2013 г. – бр. 91
от 2013 г.; изм., бр. 109 от 2013 г., бр. 19 и 107
от 2014 г., бр. 96 от 2015 г. и бр. 46, 61 и 98 от
2016 г.) чл. 116и се отменя.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 16 декември 2016 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
10337
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УКАЗ № 438
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за
оръжията, боеприпасите, взривните вещества
и пиротехническите изделия, приет от ХLIIІ
Народно събрание на 16 декември 2016 г.
Издаден в София на 22 декември 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за оръ
жията, боеприпасите, взривните вещества и
пиротехническите изделия (обн., ДВ, бр. 73
от 2010 г.; изм., бр. 88 от 2010 г., бр. 26 и 43
от 2011 г., бр. 44 и 73 от 2012 г., бр. 66, 68 и
70 от 2013 г., бр. 53 и 98 от 2014 г., бр. 14, 56,
79, 94 и 95 от 2015 г. и бр. 47 и 81 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2, т. 1 думата „деактивиране“ се
заменя с „дезактивиране“ и думата „постоянна“ се заменя с „необратима“.
2. В ал. 4 накрая се добавя „и със сертификат за дезактивиране съгласно Регламент
за изпълнение (ЕС) 2015/2403 на Комисията
от 15 декември 2015 г. за определяне на общи
насоки относно стандартите и методите за
дезактивиране с цел осигуряване на гаранции,
че дезактивираните огнестрелни оръжия са
приведени в състояние на необратима нефункционалност (ОВ, L 333/62 от 19 декември
2015 г.), наричан по-нататък „Регламент за
изпълнение (ЕС) 2015/2403“.
§ 2. Създават се чл. 4а и 4б:
„Чл. 4а. (1) Сертификат за дезактивиране по
чл. 4, ал. 4 се издава на лица, притежаващи
огнестрелни оръжия по чл. 4, ал. 2, т. 1, от
директора на Главна дирекция „Национална
полиция“ (ГДНП) на МВР или от оправомощено от него длъжностно лице, или от началника на РУ на МВР по местонахождението на
обекта за производство или ремонт.
(2) Лицата по ал. 1 в срок до три работни
дни след издаването на констативен протокол
по чл. 4, ал. 4 подават заявление по образец
до ГДНП на МВР, съответно до началника
на РУ на МВР по местонахождението на
обекта за производство или ремонт, в което
се посочват:
1. наименованието на лицето, извършило
дезактивирането;
2. датата или годината на удостоверяване
на дезактивирането;
3. идентификационните данни на огнестрелните оръжия.
(3) Заявлението по ал. 2 се придружава от:
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1. копие на констативен протокол по чл. 4,
ал. 4;
2. документ за платена такса в размер,
определен с тарифата по чл. 12.
(4) Главна дирекция „Национална полиция“
на МВР, съответно РУ на МВР по местонахождението на обекта за производство или ремонт,
извършва проверка за съответствието между
данните, декларирани в заявлението, и дали
дезактивирането е извършено в съответствие
с техническите спецификации, определени в
приложение I на Регламент за изпълнение
(ЕС) 2015/2403.
(5) При констатиране на непълноти и/или
несъответствия с изискванията на този закон
ГДНП на МВР, съответно РУ на МВР по местонахождението на обекта за производство или
ремонт, уведомява писмено заявителя и дава
указания и 30-дневен срок за отстраняването
им, в който срокът по ал. 7 спира да тече.
(6) Когато констатираните непълноти и/или
несъответствия не са отстранени в дадения
срок по ал. 5, производството по издаване на
сертификата се прекратява.
(7) Директорът на ГДНП на МВР или
оправомощено от него длъжностно лице, съответно началникът на РУ на МВР по местонахождението на обекта за производство или
ремонт, издава сертификат за дезактивиране
или мотивирано отказва издаването му в
двуседмичен срок от подаване на заявлението.
(8) Отказът по ал. 7 подлежи на обжалване
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
Чл. 4б. (1) Сертификатът за дезактивиране
се издава по образец съгласно приложение
№ 4 и е безсрочен.
(2) Сертификатът придружава съответното
огнестрелно оръжие, за което се отнася, включително при прехвърляне на собствеността.“
§ 3. В чл. 11, ал. 2 се създава т. 9а:
„9а. данни за издадените сертификати за
дезактивиране съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403;“.
§ 4. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 8а:
„8а. издаване на сертификат за дезактивиране;“.
2. В ал. 2 думите „т. 1 – 8“ се заменят с
„т. 1 – 8а“.
§ 5. В чл. 13, ал. 1 думите „Главна дирекция
„Национална полиция“ (ГДНП)“ се заменят
с „ГДНП“.
§ 6. В чл. 81, ал. 1, т. 1 след думите „с огнестрелно оръжие“ се добавя „или служебна
бележка от съответното ведомство по чл. 78,
ал. 1, че са бивши служители или военнослужещи“.
§ 7. В чл. 98, ал. 1 накрая се поставя тире
и се добавя „за физическите лица на постоянния им адрес“.
§ 8. В чл. 120а, ал. 4 след думите „на МВР“
се добавя „или оправомощено от него длъжностно лице“.
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§ 9. В глава пета, раздел ІІІ се създава
чл. 120б:
„Чл. 120б. Лица, пребиваващи на територията на други държави членки, могат да
съхраняват и да транспортират собствените
си огнестрелни оръжия по чл. 4, ал. 2, т. 1
на територията на Република България, ако
огнестрелните оръжия имат нанесена обща
уникална маркировка съгласно Регламент за
изпълнение (ЕС) 2015/2403 и са придружени от
сертификат за дезактивиране съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403, издаден от
съответния компетентен орган на държавата
членка, в която са пребиваващи.“
§ 10. В чл. 133 се създава ал. 3:
„(3) Ремонтни дейности по чл. 132, ал. 2 се
извършват и от служители на компетентни
структури на въоръжените сили на Република
България.“
§ 11. Създават се чл. 211б и 211в:
„Чл. 211б. (1) Лице, получило разрешение за
производство или за ремонтни дейности, което
дезактивира огнестрелно оръжие в нарушение
на техническите спецификации, определени в
приложение I на Регламент за изпълнение (ЕС)
2015/2403, се наказва с глоба в размер 1000 лв.
и/или с имуществена санкция в размер 3000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се
налага глоба в размер 2000 лв. и/или имуществена санкция в размер 6000 лв. и отнемане на
разрешението за производство или за ремонтна
дейност за срок до една година.
Чл. 211в. (1) Лице, което съхранява и транспортира собствените си дезактивирани огнестрелни оръжия на територията на Републ ика
България без нанесена обща уникална маркировка съгласно Регламент за изпълнение (ЕС)
2015/2403 и/или без сертификат за дезактивиране съгласно Регламент за изпълнение (ЕС)
2015/2403, издаден от съответния компетентен
орган на държавата членка, в която пребивава,
се наказва с глоба в размер 500 лв. и/или с
имуществена санкция в размер 2000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се
налага глоба в размер 1000 лв. и/или имуществена санкция в размер 4000 лв.“
§ 12. Създава се чл. 214а:
„Чл. 214а. (1) При установяване на нарушение
на техническите спецификации, определени в
приложение I на Регламент за изпълнение (ЕС)
2015/2403 при дезактивиране на огнестрелни
оръжия, органите по чл. 152 изземват с протокол по образец огнестрелните оръжия – обект
на нарушението.
(2) Иззетите огнестрелни оръжия се отнемат
в полза на държавата със заповед на съответния
административнонаказващ орган.
(3) Заповедта по ал. 2 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като обжалването не спира
изпълнението є.
(4) Препис от заповедта по ал. 2 се изпраща на Националната агенция за приходите.“
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§ 13. Създава се приложение № 4 към чл. 4б, ал. 1:

„Приложение № 4
към чл. 4б, ал. 1

REPUBLIC OF BULGARIA
РЕПУБЛИК А БЪЛГАРИЯ
Ministry of Interior
Знак на ЕС

Холограма

Министерство на вътрешните работи

ф. № 0000000
Структура на МВР, проверила и
удостоверила съответствието на
дезактивирането
лого на МВР

DEACTIVATION CERTIFICATE
СЕРТИФИК АТ ЗА ДЕЗАКТИВИРАНЕ

Certificate number:
(Номер на сертификата)
The deactivation measures conform to the requirements of the common minimum technical specifications set
out in Annex I to Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2403.
(Мерките за дезактивиране съответстват на изискванията по общите минимални техническ и спецификации, определени в приложение І към Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403 на Комисията.)
Name of entity that performed the deactivation: ………………………………............…………....................…………..
(Наименование на субекта, извършил дезактивирането)
Country: .............................................................................................................................................................
(Държава)
Date/year of certification of the deactivation: ……..................……………………………………...............……………...
(Дата/година на удостоверяване на дезактивирането)
Manufacturer/brand of firearm deactivated: ................................................................................................
(Производител/търговска марка на дезактивираното огнестрелно оръжие)
Type: …………………………………………..................................................................................................………………....
(Вид)
Make/model: ………................................................................................................…………………………………………
(Марка/модел)
Caliber: ………………………...................................................................................................………………………………...
(Калибър)
Serial number(s): ….................................................................................................……………………………………….
(Сериен/серийни номер/номера)
Official EU deactivation mark
(Официален знак за дезактивиране на ЕС)

Name, title and signature of the responsible
person
(Име, длъжност и подпис на отговорното лице)

PLEACE NOTE:

This certificate is an important document. It should be retained by the owner of
the deactivated firearm at all times. The essential components of the deactivated
to which this certificate relates have been marked with an official inspection mark;
these marks must not be removed or altered.

WARNING:

Forging a deactivation certificate could constitute an offence under the national law.

МОЛЯ ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ, ЧЕ: Настоящият сертификат е важен документ. Той трябва да се
пази постоянно от собственика на дезактивираното огнестрелно
оръжие. Основните компоненти на дезактивираното оръжие,
за което се отнася настоящият сертификат, са маркирани с
официален знак за извършена проверка; тези знаци не трябва
да се отстраняват или променят.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Подправянето на сертификат за дезактивиране може да съставлява престъп
ление по националното законодателство.“

Законът е приет от 43-то Народно събрание на 16 декември 2016 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
10336
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УКАЗ № 439
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за резерва на въоръжените сили на Република
България, приет от ХLIIІ Народно събрание
на 16 декември 2016 г.
Издаден в София на 22 декември 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
резерва на въоръжените сили на Република
България (oбн., ДВ, бр. 20 от 2012 г.; изм.,
бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г. и бр. 14,
79 и 88 от 2015 г.)
§ 1. Създава се чл. 3а:
„Чл. 3а. (1) Подготовката на гражданите
за защита на отечеството се извършва на
доброволен принцип.
(2) Доброволният принцип се прилага за
български граждани, които са изявили желание
да получат военна подготовка, при условия и
по ред, определени с този закон.
(3) Българските граждани по ал. 2, получили военна подготовка, придобиват статус
на запасни.“
§ 2. В чл. 5, ал. 2 думата „единни“ се заличава.
§ 3. В чл. 7, ал. 2 думата „специална“ се
заличава.
§ 4. В чл. 8, ал. 2 думите „във военни
формирования или структури за допълване
на въоръжените сили, посочени в повиквателната заповед“ се заменят с „на определеното
в повиквателната заповед място“.
§ 5. В чл. 20, ал. 1, т. 1 след думата „граждани“ се добавя „и техниката“.
§ 6. В чл. 21 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Дейностите по водене на отчета, оповестяване и доставяне на резерва и планиране на
индивидуалната военна подготовка на запаса
се осъществяват от министъра на отбраната
чрез Централното военно окръжие.“
2. В ал. 3 думата „формирования“ се заменя
с „окръжия“.
§ 7. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 4 накрая се поставя запетая и се
добавя „независимо от реабилитацията“;
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б) създава се т. 8:
„8. да не са назначени по трудово или служебно правоотношение в Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия,
както и да не са отсрочени от повикване във
въоръжените сили при мобилизация.“
2. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Пределната възраст за служба в доброволния резерв е:
1. за войниците (матросите), сержантите
(старшините), офицерските кандидати и младшите офицери – 55 години;
2. за старшите офицери – 60 години;
3. за офицерите с висши военни звания – 63
години.“
§ 8. В чл. 25 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думата „обявяват“ се добавя
„със заповед на министъра на отбраната и се
публикуват“.
2. Създава се ал. 5:
„(5) Длъжностите по ал. 1 може да се заемат без провеждане на конкурс от български
граждани, освободени от военна служба, по
ред, определен с правилника за прилагане
на закона.“
§ 9. В чл. 30 се създава т. 5а:
„5а. при промяна на трудово или служебно правоотношение и отказ на работодателя
или органа по назначаване на резервиста да
подпише допълнително споразумение към
договора за служба в доброволния резерв;“.
§ 10. В чл. 32, ал. 1, т. 1 думите „или на
Министерския съвет“ се заличават.
§ 11. В чл. 34, ал. 1 думите „и специална“
се заличават.
§ 12. В чл. 37 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 накрая се добавя „не по-късно
от 60 календарни дни преди началото на изпълнение на активната служба“.
2. В ал. 3 накрая се добавя „и се предоставят чрез съответното военно формирование“.
§ 13. В глава трета наименованието на
раздел VІ се изменя така: „Подготовка на
резервистите“.
§ 14. В чл. 51 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „военна или специална
подготовка“ се заменят с „начална военна или
специална военна подготовка“ и след думите
„се обучават“ се добавя „в единен учебен
център“ и се поставя запетая.
2. Създават се ал. 4 – 6:
„(4) За службата по време на специална
военна подготовка по ал. 1 резервистът получава основно месечно възнаграждение и
допълнителни възнаграждения в съответствие
с присвоеното му военно звание и степен,
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изискващо се за длъжността, или част от него
пропорционално на продължителността на
активната служба, умножено по 0,75.
(5) На лицата по ал. 1, успешно завършили
начална военна подготовка, се изплаща основно месечно възнаграждение и допълнителни
възнаграждения в съответствие с присвоеното
им военно звание и степен, изискващо се за
длъжността, за която са спечелили конкурса,
или част от него пропорционално на продължителността на активната служба, умножено
по 0,75.
(6) Средствата за основно и допълнителни
възнаграждения на резервистите по ал. 4 и 5
са за сметка на бюджета на Министерството
на отбраната и се предоставят чрез съответното военно формирование.“
§ 15. В чл. 52 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 числото „15“ се заменя с „25“.
2. В ал. 2 ду мите „допълнително възнаграждение“ се заменят с „допълнителни
възнаграждения“.
§ 16. В чл. 53 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 числото „30“ се заменя с „60“.
2. В ал. 2 след думата „преди“ се добавя
„началото на“.
3. В ал. 3 след думата „служба“ се добавя „в
единен учебен център“ и се поставя запетая.
4. В ал. 5 след думата „възнаграждение“
се добавя „и допълнителни възнаграждения“.
§ 17. В чл. 54 накрая се добавя „и се предоставят чрез съответното военно формирование“.
§ 18. След чл. 55 се създава наименование:
„Глава трета „а“ Подготовка на българските
граждани за защита на отечеството“.
§ 19. В чл. 56, ал. 1 думата „мисията“ се
заменя с „мисиите“.
§ 20. Създава се чл. 57а:
„Чл. 57а. (1) Студентите от висшите военни
училища могат да кандидатстват в съответното висше военно училище за обучение за
придобиване на квалификация „Офицер от
резерва“.
(2) Български граждани, завършили висши
училища и преминали военна подготовка,
могат да кандидатстват във висше военно
училище за придобиване на квалификация
„Офицер от резерва“.
(3) На завършилите обучение по ал. 1 или
2 се присвоява първо офицерско звание при
условия и по ред, определени с правилника
за прилагане на закона, и се водят на военен
отчет.“
§ 21. В чл. 58 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 1 след думите „по чл. 57“ се добавя
„и обучението по чл. 57а“.
2. В ал. 2 думите „57е“ се заменят с „чл. 57,
както и обучението по чл. 57а са“.
§ 22. В чл. 59 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думите „курс, организиран“ се заменят с „обучение, организирано“;
б) в т. 2 думите „военна служба“ се заменят
с „военновременна служба“.
2. В ал. 2 и 3 думата „курса“ се заменя с
„обучението“.
3. В ал. 4 думите „правилника за прилагане
на закона“ се заменят с „наредба на Министерския съвет“.
4. В ал. 5 думите „курса по началната
военна и/или специална военна подготовка“
се заменят с „обучението“.
5. В ал. 6 думата „ку рса“ се заменя с
„обучението“.
§ 23. В глава трета „а“ се създава чл. 59а:
„Чл. 59а. За времето на обучението българските граждани по чл. 57, 57а и 59 имат
право да използват оръж ие, боеприпаси,
взривни вещества и пиротехнически изделия
в съответствие с програмите на обучение по
ред, определен с уставите и други актове на
въоръжените сили.“
§ 24. В чл. 61 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 след думата „лицата“
се поставя запетая и се добавя „водещи се на
военен отчет“;
б) в т. 2 думата „курс“ се заменя с „обучение“;
в) в т. 4 след думите „гражданска специалност“ се добавя „определена с наредбата
по чл. 4, ал. 3 и“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Пределната възраст за служба в запаса е:
1. за войниците (матросите), сержантите
(старшините), офицерските кандидати и младшите офицери – 55 години;
2. за старшите офицери – 60 години;
3. за офицерите с висши военни звания – 63
години.“
3. Създава се ал. 4:
„(4) Пределната възраст за служба в запаса
на лицата по ал. 1, т. 4 без военна подготовка
е 55 години.“
§ 25. В чл. 62 се правят следните изменения:
1. Точка 3 се отменя.
2. Точка 5 се изменя така:
„5. освобождаване или лишаване от българско гражданство;“.
§ 26. В глава четвърта се създава чл. 62а:
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„Чл. 62а. Запасните с мобилизационно
назначение временно се отписват от служба
в запаса при:
1. изтърпяване на наказание лишаване
от свобода, взета мярка за неотклонение задържане под стража или домашен арест – за
времето, през което изтърпява наказанието,
или за времето на взетата мярка;
2. отпуск поради бременност, раждане или
осиновяване и отпуск за отглеждане на дете;
3. напускане на страната за повече от
6 месеца.“
§ 27. Член 76 се изменя така:
„Чл. 76. Органите по водене на военния
отчет организират и провеждат преглед на
готовността за предоставяне на техника-запас
с мобилизационно назначение от собственици – физически и юридически лица, при
условия и по ред, определени с наредбата по
чл. 4, ал. 3.“
§ 28. В чл. 78 т. 3 и 4 се отменят.
§ 29. Член 79 се изменя така:
„Чл. 79. (1) Пределната възраст за водене
на военен отчет на резервистите и запасните
с военна подготовка e:
1. за войниците (матросите), сержантите
(старшините), офицерските кандидати и младшите офицери – 55 години;
2. за старшите офицери – 60 години;
3. за офицерите с висши военни звания – 63
години.
(2) Пределната възраст за водене на военен
отчет на запасните без военна подготовка е
55 години.“
§ 30. В чл. 81 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „месторабота и гражданство“ се заменят с „месторабота, гражданство,
месторождение, образование, семейно положение и владеене на чужди езици“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Общинската, съответно районната
администрация е длъжна при поискване от
органите по военния отчет да предостави необходимата налична информация по ал. 2 за
пълнолетните български граждани и промените на имена, ЕГН, постоянен адрес, настоящ
адрес, семейно положение и гражданство.“
§ 31. Създават се чл. 81а и 81б:
„Чл. 81а. Началниците на местата за лишаване от свобода са длъжни в 14-дневен
срок от приемането на пълнолетни български
граждани да уведомяват военните окръжия
по постоянния им адрес, в т.ч. за времето,
за което ще изтърпяват наказанието или
взетата мярка.
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Чл. 81б. Министърът на правосъдието или
оправомощени от него длъжностни лица са
длъжни в 14-дневен срок от освобождаване
или лишаване от българско гражданство на
пълнолетни български граждани да уведомяват
военните окръжия по постоянния им адрес.“
§ 32. В чл. 86 числото „14“ се заменя с „30“.
§ 33. В чл. 87 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. при напускане на страната за повече
от 6 месеца, както и при ползване на отпуск
поради бременност, раждане или осиновяване
и отпуск за отглеждане на дете, да уведоми
не по-късно от три дни преди напускането,
съответно разрешаването на отпуска и 30 дни
след завръщането, съответно след прекратяване на отпуска, органите по военния отчет,
където се води на отчет;“.
2. Създава се т. 6:
„6. да съхранява и пази от повреждане и
изгубване военноотчетните си документи.“
§ 34. В чл. 88 се правят следните допълнения:
1. В т. 1 накрая се добавя „в едномесечен
срок от настъпването на промяната“.
2. В т. 2 накрая се добавя „включително
да получи повиквателна заповед съгласно
чл. 61, ал. 2“.
3. Създава се т. 3:
„3. да съхранява и пази от повреждане и
изгубване военноотчетните си документи.“
§ 35. Член 91 се изменя така:
„Чл. 91. Собственикът на техниката-запас
без мобилизационно назначение е длъжен
да се яви в органите по военния отчет при
повикване и за получаване на повиквателната
заповед по чл. 75, ал. 1.“
§ 36. Параграф 1 от допълнителната разпоредба се изменя така:
„§ 1. По смисъла на закона:
1. „Мобилизационно назначение“ е:
а) определената длъжност, която запасният
заема по длъжностните разписания или щатове
за военно време, посочена в повиквателната
заповед;
б) определената техника-запас за комплектуване на формированията от въоръжените
сили и структурите по чл. 50, ал. 2 от Закона
за отбраната и въоръжените сили на Република
България по длъжностните разписания или
щатове за военно време, посочена в повиквателната заповед.
2. „Военна подготовка“ е постоянен процес
на придобиване, поддържане и усъвършенстване на военните способности на личния състав,
щабовете и формированията за провеждане
на операции в съответствие с мисиите на въо
ръжените сили. Военната подготовка включ-
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ва начална военна подготовка и специална
военна подготовка, които са индивидуална
и колективна.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 37. (1) Подзаконовите нормативни актове
по прилагането на закона се приемат, издават
или привеждат в съответствие с този закон в
6-месечен срок от влизането му в сила.
(2) До приемането на подзаконовите нормативни актове по ал. 1 или до привеждането
им в съответствие с този закон се прилагат
действащите подзаконови нормативни актове,
доколкото не противоречат на този закон.
§ 38. Договорите за служба в доброволния
резерв с лица, назначени по трудово или служебно правоотношение в Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната и Българската
армия, както с лица, които са отсрочени от
повикване във въоръжените сили при мобилизация, сключени до влизането в сила на този
закон, запазват действието си до изтичането
на срока, за който са сключени.
§ 39. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 16 декември 2016 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
10338

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 365
ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2016 Г.

за приемане на Наредба за детските и учени
ческите туристически пътувания с обща цена,
инициирани от институциите в системата на
предучилищното и училищното образование
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за детските и ученическите туристически пътувания
с обща цена, инициирани от институциите в
системата на предучилищното и училищното
образование.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението
влиза в сила от деня на обнародването му в
„Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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НАРЕДБА

за детските и ученическите туристически
пътувания с обща цена, инициирани от ин
ституциите в системата на предучилищното
и училищното образование
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за извършване на детски и
ученически туристически пътувания с обща
цена в страната и в чужбина, инициирани от
институциите в системата на предучилищното
и училищното образование, наричани по-нататък „туристически пътувания“.
(2) Наредбата урежда и изискванията, на
които следва да отговарят категоризираните
по Закона за туризма туристически обекти
при предоставяне на туристически услуги на
деца и ученици под формата на детски лагер.
Чл. 2. (1) Туристическите пътувания могат
да се организират под формата на детски лагери, екскурзионно летуване, походи, училища
сред природата (зелени училища, пътуващи
училища), ски ваканции и обучение по зимни
спортове и други пътувания с образователна, възпитателна, културно-развлекателна и
опознавателна цел.
(2) Не са предмет на наредбата инициираните от институциите в системата на
предучилищното и училищното образование:
1. еднодневни екскурзии, които не са туристическо пътуване с обща цена, съгласно
§ 1, т. 67 от допълнителната разпоредба на
Закона за туризма;
2. прояви в областта на науките и технологиите, изкуствата и спорта на общинско,
областно, национално и международно ниво;
3. посещения на културни и групови прояви
за деца и ученици (театър, кино, изложба, цирк,
концерт и др.), когато не са организирани като
туристическо пътуване с обща цена;
4. наблюдателни експедиции и у чебни
наблюдени я, свързани с образователните
функции на астрономическите обсерватории
и планетариумите;
5. организиран от общините отдих на деца
и ученици в собствени почивни бази.
Г л а в а

в т о р а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА
ДЕТСКИТЕ И УЧЕНИЧЕСКИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТУВАНИЯ С ОБЩА ЦЕНА И
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО ИМ
Раздел I
Условия и ред за организиране на туристи
ческите пътувания на деца и ученици. Необ
ходима документация
Чл. 3. (1) Организираните в системата на
предучилищното и училищното образование
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туристически пътувания се извършват въз
основа на сключен договор между туроператор и директор на институция в системата на
предучилищното и училищното образование.
(2) Договорът по ал. 1 съдържа:
1. дата и място на сключването;
2. фирма, седалище, адрес на управление,
ЕИК, регистрационен номер на туроператора
и/или туристическия агент, както и имената
на директора и името на институцията;
3. вид на използвания транспорт: въздушен,
наземен, воден, като се посочва видът на
транспортното средство: самолет (чартърен
или редовен), автобус, влак, кораб;
4. маршрут на пътуването, начален пункт,
час и място на тръгване, очаквано време на
пристигане в крайния пункт, час и сборно
място за тръгване от крайния пункт, очакваното време на пристигане, продължителност
на престоя;
5. местоположение и вид на туристическите
обекти или атракции, когато в цената на пътуването са включени и цените на билетите
за посещението им;
6. местоположение, вид, наименование и
категория на местата за настаняване и брой
нощувки, определени в съответствие с чл. 84
от Закона за туризма;
7. местоположение, вид, наименование и
категория на заведенията за хранене и развлечения, брой и вид на храненията, включени в
туристическото пътуване, меню за дните на
престой на децата и учениците, включително
предвидените пакети тип „суха храна“;
8. посещения, пътувания, трансфери и други
услуги, включени в общата цена;
9. особени изисквания, предявени от директора на институцията преди сключването
на договора, за които е постигнато съгласие
от страните по договора;
10. обща цена, обявена в левове, на всички
услуги, включени в договора, други плащания, невключени в цената, срок и начин на
плащане;
11. възможност за промяна на цената,
реда и начина, по който тя се преизчислява
в случаите по чл. 88 от Закона за туризма;
12. краен срок, в който директорът на институцията има право да се откаже от договора, без да дължи неустойка и обезщетение;
13. размер на неустойката, която се дължи
на туроператора при отказ от договора след
срока по т. 12;
14. минимален брой участници, когато
такъв е необходим за осъществяване на пътуването;
15. изисквания за формата, начините и
сроковете, при които могат да се предявят
рекламации в случаите на неизпълнение или
неточно изпълнение на договора;
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16. фирма и адрес на застрахователя, с който
туроператорът е сключил застрахователния
договор по чл. 97, ал. 1 от Закона за туризма;
17. задължение за туроператора и превозвача да предприемат пътувания само в светлата
част на денонощието.
(3) Договорът по ал. 1 се сключва след
одобряване от началника на съответното
регионално управление на образованието
към Министерството на образованието и
науката. Одобряването може да се извърши
и по реда на Закона за електронния документ
и електронния подпис.
(4) Институцията – инициатор на пътуването, изпраща писмо по образец съгласно
приложение № 1 заедно с проект на договор
за организирано туристическо пътуване до
съответното регионално управление на образованието не по-късно от 10 работни дни
преди началната дата на съответното пътуване.
(5) Одобряването по ал. 3 се извършва в
срок до 7 работни дни от постъпването на
документите по ал. 4 и може да се извършва
и по електронен път.
Чл. 4. (1) За всяко туристическо пътуване
директорът на институцията:
1. получава информацията по чл. 80 от
Закона за туризма, надлежно входирана с
придружително писмо от туроператор;
2. сключва договор с регистриран туроператор, вписан в Националния туристически
регистър по чл. 166, ал. 1 от Закона за туризма, с валидна към датата на туристическото пътуване застраховка „Отговорност на
туроператора“;
3. издава заповед за провеждане на туристическо пътуване;
4. организира и контролира:
а) информирането на родителите, настойниците или попечителите на децата или учениците или на лицата, които полагат грижи
за дете, за провеждане на туристическото
пътуване;
б) даването на съгласие в писмена форма от
родителите, настойниците или попечителите
или от другите лица, които полагат грижи
за дете, за участие на детето или ученика в
съответното туристическо пътуване;
в) провеждането на инструктаж на учениците и на техните родители, настойници
или попечители или на лицата, които полагат грижи за дете, за безопасност и култура
на поведение по време на туристическото
пътуване;
5. заверява с подпис и с печат списък на
децата или учениците с данни за трите им
имена, дата и година на раждане, група или
клас;
6. командирова служителите на инстит у ци ята, определени за провеж дането на
туристическото пътуване, съгласно Наредбата за командировките в страната, приета с
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Постановление № 72 на Министерския съвет
от 1986 г. (обн., ДВ, бр. 11 от 1987 г.; изм. и
доп., бр. 21 от 1991 г., бр. 2 от 1994 г., бр. 62
от 1995 г., бр. 34 от 1997 г., бр. 40 от 1999 г.,
бр. 2 от 2008 г. и бр. 2 от 2011 г.), а когато
п ът у ва не т о е извън с т ра ната – с ъгласно
Наредбата за служебните командировки и
специализации в чужбина, приета с Постановление № 115 на Министерския съвет от
2004 г. (обн., ДВ, бр. 50 от 2004 г.; изм. и доп.,
бр. 80 и 86 от 2004 г., бр. 36 и 96 от 2005 г.,
бр. 2 от 2006 г., бр. 23 и 98 от 2007 г., бр. 64
от 2008 г., бр. 10 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г.,
бр. 19, 105 и 106 от 2011 г., бр. 61 от 2012 г.,
бр. 51 и 57 от 2015 г. и бр. 27 от 2016 г.);
7. изисква предоставянето на документ от
личен лекар за всяко дете или ученик, удостоверяващ липсата на контакт със заразно
болен и противопоказания за участие в туристическото пътуване, издаден не по-рано
от 3 дни преди началото на организираното
пътуване.
(2) За изпълнение на дейността по ал. 1,
т. 4 директорът на институцията изпраща на
родителите, настойниците или попечителите
или на другите лица, които полагат грижи
за дете, уведомление с приложена декларация и инструктаж по образец съгласно
приложение № 2. В случай на съгласие от
тяхна страна уведомлението се подписва и
се връща на директора на институцията, по
чиято инициатива се провежда пътуването.
(3) Възникналите правоотношения между
туроператора и служителите на институцията,
определени като придружаващи лица при
провеждането на туристическото пътуване,
се уреждат с договор в писмена форма.
Чл. 5. (1) След одобряването на договора за организирано туристическо пътуване
от съответното регионално управление на
о бра зова н ие т о т у р операт ор ът не заба вно
у ведом ява Българската агенци я по безопасност на храните за организаци ята на
храненето на децата и учениците, като посочва обектите за хранене, които ще бъдат
посещавани при туристическото пътуване, и
съответната регионална здравна инспекция
към Министерството на здравеопазването по
местонахождението на обектите с обществено
предназначение, които ще бъдат посещавани,
като прилага и копие на предвиденото меню
по чл. 3, ал. 2, т. 7.
(2) Уведомяването по ал. 1 може да се
извършва и по електронен път.
Чл. 6. Документацията за организираните
детски и ученически пътувания се съхранява
от администрацията на институцията – инициатор на пътуването, най-малко една календарна година от датата на приключването
на пътуването.
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Раздел II
Изисквания при провеждането на туристи
ческите пътувания
Чл. 7. За персонал, обслужващ провеждането на туристическите пътувания, могат да
се определят учители и други педагогически
специалисти, възпитатели, психолози, педагогически съветници и медицински специалисти – по преценка на ръководителя на
институцията – инициатор на пътуването, а
за туристически пътувания извън страната – и
представители на съответния туроператор.
Чл. 8. (1) Броят на персонала се определя
съобразно формата на туристическото пътуване, броя, възрастовия състав и специфичните
нужди на децата и учениците, както следва:
1. един възрастен на всеки 5 – 7 деца от
детските градини и деца в предучилищна
възраст;
2. един възрастен на всеки 10 – 15 ученици
от I до XII клас.
(2) За всяка група деца и ученици за туристическо пътуване се определят лица за
ръководители на групата, като директорът на
институцията определя едно от тях за главен
ръководител на групата.
(3) Когато в групите по ал. 2 са включени
деца или ученици, настанени в социална услуга от резидентен тип или в специализирана
институция, в персонала по чл. 7 може да бъде
включен и педагогически специалист, възпитател, психолог или медицински специалист
от социалната услуга или специализираната
институция по предложение на нейния ръководител и по преценка на директора на
институцията – инициатор на пътуването.
(4) За всяко туристическо пътуване главният
ръководител на групата е длъжен да разполага
със следната документация:
1. копие от договора за туристическото
пътуване, заверен с гриф „Вярно с оригинала“;
2. туристическия ваучер, издаден от съответния туроператор;
3. заверен списък на децата и учениците
в групата;
4. заверено копие от заповедта на директора
на институцията за провеждане на туристическото пътуване;
5. копие на застрахователната полица за
сключена застраховка „медицински разходи
при болест или злополука“ – при пътувания
извън страната, или за застраховка „планинска застраховка“ – за пътувания, които се
извършват в планинска среда, чийто период
на валидност обхваща и периода на договора
за конкретното пътуване;
6. доказателство за потвърдена резервация
за периода на престой от лицето, упражняващо
дейност в конкретното място за настаняване.
Чл. 9. При провеждане на туристическите
пътувания задължително се спазва Инструкция № 1 от 1997 г. за организацията на водноспасителната дейност и обезопасяването на
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водните площи при провеждане на детски и
ученически отдих и туризъм (ДВ, бр. 57 от
1997 г.), издадена от министъра на образованието и науката и министъра на здравеопазването, когато на водна площ, използвана за
къпане, се провежда отдих на деца и ученици.
Чл. 10. За осъществяване на различните
форми на туристически пътувания туроператорът осигурява според необходимостта
п ра воспособн и екск у рзовод и, п ла н и нск и
водачи и ски учители, вписани в съответния
списък – част от Националния туристически
регистър по чл. 166, ал. 1 от Закона за туризма,
както и аниматори в туризма с придобита
професионална квалификация по професията
по смисъла на Закона за професионалното
образование и обучение.
Раздел III
Изисквания към участниците в различните
форми на туристически пътувания
Чл. 11. За участие в туристическите пътувания не се допускат деца или ученици,
които са:
1. с декомпенсирани хронични заболявания;
2. контактни на заразни болести;
3. заболели от заразни болести;
4. ненавършили тригодишна възраст.
Чл. 12. Участниците в ту ристическите
пътувания извън страната задължително се
застраховат от туроператора при условията
на чл. 72 от Закона за туризма.
Раздел IV
Мерки за опазване на живота и здравето на
децата и учениците по време на туристиче
ските пътувания
Чл. 13. Ръководителите на туристическите
пътувания, медицинският, педагогическият
и останалият обслужващ персонал, както и
представителят на туроператора носят отговорност за опазване на живота и здравето на
децата и учениците от момента на поемането
им в сборния пункт, по време на пътуването
и престоя им до връщането им на родителите,
попечителите, настойниците или на лицата,
които полагат грижи за детето.
Чл. 14. Туроператорът съвместно с главния
ръководител на групата предприемат мерки за
опазване на живота, здравето и сигурността
на децата и учениците в зависимост от специфичните условия на туристическото пътуване
и мястото на провеждането му.
Раздел V
Изисквания към транспорта при организи
раните детски и ученически туристически
пътувания с обща цена
Чл. 15. Туристическите пътувания могат
да се провеждат на територията на България
и извън нея с наземен, воден и въздушен
транспорт.
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Чл. 16. (1) Туристическите пътувания на
деца и ученици с автобусен транспорт се извършват само в светлата част на денонощието.
(2) Маршрутът и времето за пътуването
се съгласуват писмено в договора меж ду
туроператора и директора на институцията.
(3) По време на пътуванията по ал. 1 на
децата и учениците се осигурява най-малко
8 часа нощувка в рамките на денонощието.
Чл. 17. Превозът с автобуси на детски и
ученически групи се извършва в съответствие
с изискванията на Закона за автомобилните
превози, Закона за движението по пътищата
и издадените въз основа на тях подзаконови
нормативни актове.
Чл. 18. (1) За всяко туристическо пътуване
съответният превозвач е длъжен да осигури
в превозното средство аптечна чанта, както
и шини за имобилизация на горен и долен
крайник и врат, въже с дължина 50 м и голям
фенер – акумулаторен.
(2) Аптечната чанта по ал. 1 е комплектувана с медицински изделия съгласно изискванията на Инструкция № 1 от 2008 г. за
съдържанието на аптечките на моторните
превозни средства, издадена от министъра
на здравеопазването (ДВ, бр. 27 от 2008 г.).
Раздел VI
Изисквания при настаняването на децата
и учениците по време на туристическите
пътувания
Чл. 19. (1) Настаняването на деца и ученици – участници в туристически пътувания, се
извършва в обекти, които са категоризирани
места за настаняване съгласно Закона за туризма, вписани в Националния туристически
регистър и в Публичния регистър на обектите
с обществено предназначение, поддържан от
регионалните здравни инспекции съгласно
чл. 36, ал. 3 от Закона за здравето.
(2) Настаняването извън територията на
страната на деца и ученици – участници в
туристическо пътуване, се извършва в обекти,
получили категория по съответната национална туристическа класификация и подлежащи
на контрол съгласно националното законодателство на съответната държава.
Чл. 20. При настаняване на деца и ученици главният ръководител на туристическото
пътуване задължително:
1. изготвя поименно разпределение на децата, съответно на учениците, по стаи, което
се оставя на разположение на рецепцията в
обекта на настаняване или на друго подходящо място в него;
2. осигурява провеждането от хотелиера или
от негов служител на инструктаж на групата
за местоположението на пожарогасителите и
на аварийните изходи на обекта.
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Чл. 21. Ръководителите на съответното
туристическо пътуване се настаняват в помещения в максимална близост до помещенията
на настанените деца, съответно ученици.
Чл. 22. (1) В местата за настаняване по
чл. 19, ал. 1 се прилагат здравните изисквания,
определени в наредбите по чл. 34, ал. 2 от
Закона за здравето, и в тях е задължително:
1. да има обособени отделни спални и
санитарно-хигиенни помещения за момичета
и момчета;
2. помещенията за спане да могат да се
заключват, като е осигурена възможност вратите да могат да се отварят от ръководителите
на съответното туристическо пътуване при
произшествие;
3. да има подходящо място за съхранение на багажа и личните вещи на децата и
учениците;
4. балконите към помещенията за спане
да са стабилни и обезопасени;
5. парапетите на стълбищата да са стабилни
и безопасни;
6. електрическите контакти в обекта да
са обезопасени.
(2) На територията на обектите по ал. 1 е
забранено поставянето на игрални автомати и
други технически устройства, предлагането на
хазартни игри, както и тяхното рекламиране.
(3) В обектите по ал. 1 трябва да е ограничен достъпът до телевизионни канали и
предавания, предназначени за възрастни.
(4) Максималният допустим брой легла
в спалните помещения в обектите по ал. 1
е четири с изключение на туристическите
хижи, ту ристическите у чебни центрове и
туристическите спални.
Чл. 23. В обектите за настаняване по
чл. 19, ал. 1 хотелиерът е длъжен да осигури информацията по чл. 3а от Наредбата за
осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, приета с Постановление № 119
на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ,
бр. 45 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 57 от 2007 г.,
бр. 1 от 2009 г., бр. 5 и 53 от 2011 г. и бр. 22
от 2016 г.).
Чл. 24. Настаняването на деца в предучилищна възраст в обектите по чл. 19, ал. 1
се извършва максимум до втория етаж на
туристическия обект.
Раздел VII
Изисквания към храненето на деца и ученици
при туристически пътувания, провеждани на
територията на страната
Чл. 25. Храненето на децата и учениците
по време на туристическите пътувания се
извършва при спазване на Наредба № 6 от
2011 г. за здравословно хранене на децата на
възраст от 3 до 7 години в детски заведения
(ДВ, бр. 65 от 2011 г.) и Наредба № 37 от 2009 г.
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за здравословно хранене на учениците (ДВ,
бр. 63 от 2009 г.), издадени от министъра на
здравеопазването.
Чл. 26. (1) Храненето на деца и ученици
по време на туристическите пътувания се
извършва само в обекти, регистрирани по
реда на Закона за храните и категоризирани
съгласно Закона за туризма.
(2) В обектите по ал. 1 трябва да се спазват
изискванията на европейското и националното законодателство в областта на храните
и предлаганите храни на деца и ученици по
време на туристическите пътувания трябва
да отговарят на изискванията на Наредба
№ 9 от 2011 г. за специфичните изисквания
към безопасността и качеството на храните,
предлагани в детските заведения и училищата,
както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици (обн., ДВ,
бр. 73 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 60 от 2012 г.
и бр. 85 от 2015 г.), издадена от министъра на
земеделието и храните.
Раздел VIII
Изисквания към организацията на водноспа
сителната дейност и обезопасяването на водни
площи, ползвани от деца и ученици
Чл. 27. За осигуряване на безопасността
и сигурността на децата и учениците при
посещение на плаж (открити водни площи)
се спазват съответните изисквания и правила
на Наредбата за водноспасителната дейност и
обезопасяването на водните площи, приета с
Постановление № 182 на Министерския съвет
от 1996 г. (обн., ДВ, бр. 65 от 1996 г.; изм. и
доп., бр. 60 и 72 от 2012 г., бр. 68 от 2013 г.,
бр. 102 от 2014 г. и бр. 31 от 2016 г.), и на
Инструкция № 1 от 1997 г. за организацията
на водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи при провеждане
на детски и ученически отдих и туризъм,
издадена от министъра на образованието и
науката и министъра на здравеопазването.
Чл. 28. С цел осигуряване здравето на
децата и учениците качеството на водата в
плувните басейни и в зоните за къпане трябва да отговаря на изискванията на Наредба
№ 5 от 2008 г. за управление на качеството
на водите за къпане (обн., ДВ, бр. 53 от
2008 г.; изм. и доп., бр. 15 от 2012 г. и бр. 5
от 2013 г.), издадена от министъра на здравеопазването и министъра на околната среда и
водите, и на Инструкция № 34 за хигиената
на спортните обекти и екипировка (обн., ДВ,
бр. 82 от 1975 г.; изм. и доп., бр. 18 от 1984 г.
и бр. 25 от 2002 г.), издадена от министъра
на здравеопазването.
Чл. 29. Упражняването на водни спортове,
ползването на гребни и моторни плавателни
съдове и други съоръжения за развлекателна
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дейност става само с изричното съгласие на
ръководителя на групата при наличие на
правоспособни инструктори и при спазване
на изискванията на Наредбата за плаването
и граничния режим във вътрешните морски
води, в териториалното море и във вътрешните водни пътища на Република България
на български и чуждестранни яхти, лодки
и други плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение, както и извършване
на водноатракционни услуги с тях, приета
с Постановление № 293 на Министерския
съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 99 от 2009 г.;
изм. и доп., бр. 33 от 2012 г.). Ръководителят
на групата упражнява контрол за извършване на инструктаж от компетентни лица за
ползване на съоръженията.
Чл. 30. Децата ползват откритите водни
площи задължително с надуваеми пояси,
ръкавели или жилетки, дори когато достигат
дъното на откритите водни площи.
Чл. 31. (1) Ползването на открити водни
площи от деца и ученици се разрешава само
при наличие на спасители, осигу рени от
собственика, наемателя или концесионера
на съответните водни площи по реда на
Наредбата за водноспасителната дейност и
обезопасяването на водните площи.
(2) Спасителите са длъжни съобразно вида
на охраняваната водна площ да предприемат
действията по чл. 11 от Инструкция № 1 от
1997 г. за организацията на водноспасителната дейност и обезопасяването на водните
площи при провеждането на детски и ученически отдих и туризъм.
Чл. 32. Ръководителите на децата и учениците по време на ползването на съответната
водна площ:
1. отговарят за безопасното придвижване
на децата и учениците от настанителната
база до водната площ и обратно;
2. следят за реда и дисциплината по време
на ползването на водните площи;
3. преброяват децата преди и след ползването на водните площи, не допускат действия
на децата и учениците, криещи опасност за
живота и здравето им, като при възможност
и/или при необходимост влизат във водата с
децата и учениците от поверената им група.
Чл. 33. Мястото за къпане на морски
плаж следва да отговаря на изискванията
по чл. 4 от Инструкция № 1 от 1997 г. за
организацията на водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи
при провеждането на детски и ученически
отдих и туризъм.
Чл. 34. (1) Ползването на плувни басейни
от деца и ученици се извършва, след като
спасителят ги е информирал за филтриращите
отвори, разположени по стените, дъното и
по ръба на басейна.
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(2) На децата и учениците се провежда инструктаж за спазването на основните правила
за безопасност при ползването на плувните
басейни, посочени в приложение № 3.
Чл. 35. През нощта външните плувни
бас ей н и к ъм мес тата за нас та н я ва не, в
които са настанени децата и учениците, се
осветяват по подходящ начин от хотелиера
и се поставят табели „Къпането забранено!“.
Г л а в а

т р е т а

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТУРИС Т И Ч ЕСК И Т Е П ЪТ У ВА Н И Я, ОРГАНИЗИРАНИ ПОД ФОРМАТА НА ДЕТСКИ
ЛАГЕРИ
Чл. 36. (1) Провеж дането на детски лагери в страната се извършва в ту ристически
обекти по чл. 19, ал. 1, разположени в ограден терен, към който има поне един вход с
денонощна охрана и с пропускателен режим.
(2) На входа на детския лагер се поставя
табела с наименованието на лагера, както и
пилони или стойки за окачване на знамена.
(3) На територията на лагера се поставят
у казателни табели за разположението на
сградите и тяхното предназначение, както
и информационно табло за температу рата
на възду ха и друга полезна информация.
Чл. 37. В ту ристическия обект и в прилежащия към него терен трябва да има:
1. осигу рено видеонаблюдение и системи
за сигнално оповестяване;
2 . р е с т ора н т и л и д ру г о з а веден ие з а
хранене и развлечения, в който местата за
сядане са най-малко 1/3 от капацитета на
мястото за настаняване;
3. санитарни възли и умивалници, разположени в близост до съответното заведение
за хранене и развлечения;
4. оборудвани помещения за занимания
и допълнителни дейности;
5. обезопасени спортни съоръжени я и
оборудване;
6. възможност за осигу ряване на покрита
лятна естрада с озву чаване и осветление;
7. медицински кабинет за оказване на
първа медицинска помощ на децата и у чениците.
Чл. 38. (1) Дейност та на медицинския
кабинет по чл. 37, т. 7 се осъществява от
лек ар, фел д шер, лек арск и асис т ен т и л и
медицинска сестра.
(2) Медицинските специалисти по ал. 1
трябва да са преминали следдипломно обучение по проблемите на профилактиката
и промоцията на здравето в Националния
център по обществено здраве и анализи и
по оказване на първа помощ при спешни
състояния – в център по спешна медицинска помощ.
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(3) При установяване на състояние, което
изисква медицинска помощ, медицинските
специалисти по ал. 1 са длъжни да съобщ ят
незабавно на главния ръководител за уведомяване на родителите, настойниците или
попечителите или на лицата, които полагат
грижи за дете.
Чл. 39. Развлекателната програма, туровете, обиколките, опознавателните разходки и
други мероприятия трябва да са съобразени
с възрастта и физическата подготовка на
участниците.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ИЗИСК ВА НИ Я КЪМ ОРГА НИЗА ЦИ ЯТА
ПРИ ЗАНИМАНИЯТА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В ПРИРОДНА СРЕДА И ОБУЧЕНИЕ
ПО СНЕЖНИ СПОРТОВЕ
Чл. 40. (1) Обучението по снежни спортове
на деца и ученици се извършва от право
способни ски учители, вписани в Списъка
на правоспособните ски учители – част от
На ц иона л н и я т у рис т и ческ и рег ис т ър по
чл. 166, ал. 1 от Закона за туризма.
(2) Ски учителите са длъжни да съобразят
физическата подготовка на децата и у чениците спрямо сложността на ски пистата
съгласно Наредбата за обезопасяването и
информационната обезпеченост на ски пистите в Република България и за определяне
правилата за безопасност върху територията
на ски пистите и ски зоните и за организацията на работата на ски патрулите, приета с
Постановление № 13 на Министерския съвет
от 2015 г. (ДВ, бр. 9 от 2015 г.).
Чл. 41. (1) За обучение по туризъм, водене на походи и екскурзионно летуване в
п ла нини те се осиг у ряват п равоспособни
планински водачи, вписани в Списъка на
правоспособните планински водачи – част
от Националния туристически регистър по
чл. 166, ал. 1 от Закона за туризма.
(2) При провеждане на прояви с повече
от 50 деца или ученици е задължително да
има осигурен планински спасител.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Водна площ“ е постоянно или временно съсредоточие на води в естествено или
изкуствено създадени форми на релефа. За
водна площ се считат и плувните басейни.
2. „Дете“ е всяко физическо лице от 4- до
7-годишна възраст, което не е постъпило в
I клас.
3. „Детска група“ е група от 5 и повече
деца.
4. „Детски лагер“ е понятие по смисъла
на § 1, т. 71 от допълнителната разпоредба
на Закона за туризма.
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5. „Екскурзионно летуване“ е туристическо
пътуване с 3 и повече нощувки по предварително определен маршрут в планината с цел
почивка и възстановяване сред природата.
6. „Излет“ е туристическо пътуване с цел
разходка сред природата в рамките на деня.
7. „Лица, които полагат грижи за дете“
са лицата, при които детето е настанено по
реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
8. „Поход“ е туристическо пътуване по
предварително определен пешеходен маршрут
с продължителност до 2 нощувки, включително с цел кратка почивка и възстановяване
сред природата.
9. „Ски ваканция и обучение по снежни
спортове“ е туристическо пътуване, в рамките на което участниците получават услугата
обучение по ски и други зимни спортове от
правоспособни ски учители, вписани в Националния туристически регистър.
10. „Туристическо пътуване с обща цена“
е понятие по смисъла на § 1, т. 67 от допълнителната разпоредба на Закона за туризма.
11. „Ученик“ е всяко физическо лице от 6до 19-годишна възраст, от постъпването му в
I клас до завършване на средно образование.
12. „Ученическа група“ е група от 5 и
повече ученици.
13. „Училище сред природата“ е туристическо пътуване, организирано за съответния
клас, в учебно време с цел осъществяване
на учебен процес извън училището или населеното място.
14. „Хазартна игра“ е всяка игра, в която има залог и може да се получи печалба
или да се загуби залогът съгласно Закона
за хазарта.
15. „Хотелиер“ е понятие по смисъла на
§ 1, т. 56 от допълнителната разпоредба на
Закона за туризма.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. (1) По отношение на настаняването на
деца и ученици – участници в туристически
пътувания, извършвано в почивни бази на
търговски дружества с повече от 50 на сто
държавно участие в капитала, разпоредбата
на чл. 19, ал. 1 се прилага от 1 януари 2019 г.
(2) В срока по ал. 1 стопанисваните обекти
от търговски дружества с повече от 50 на сто
държавно участие в капитала се категоризират
в съответствие с изискванията на Закона за
туризма.
§ 3. Наредбата се приема на основание
чл. 79, ал. 5 от Закона за туризма.
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 5. Указания по прилагането на наредбата
дават министърът на туризма и министърът
на образованието и науката.
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Приложение № 1
към чл. 3, ал. 4
Образец на писмо до РУО
………………………………………………………………………………………...............................………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………...............................………………………
(институция, адрес, телефони, е-mail)
Изх. №..............................................................
ДО
Г-Н/Г-ЖА.................................
НАЧАЛНИК НА РУО............................
Относно: Искане за одобряване за сключване на договор съгласно чл. 79, ал. 4 от Закона
за туризма
УВАЖAЕМИ/УВАЖАЕМА ГОСПОДИН/ГОСПОЖО..............................................,
Във връзка с изискванията на Наредбата за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното
образование, Ви информирам следното:
1. В периода.............................г., ще се проведе........................................................................................
(дд/мм/гг)
(форма на туристическото пътуване
		
съгласно чл. 2, ал. 1)
2. До.................................................................................................................................................................
(маршрут)
с деца/ученици от..........................................................................................................................................
(детска градина, училище, център за подкрепа за личностно
развитие или специализирано обслужващо звено)
3. Групата ще пътува по маршрут: ..................................................................................................
3.1. Начален пункт – час и място на тръгването: .........................................................................
3.2. Краен пункт – очаквано време на пристигането: ..................................................................
3.3. Час и място на тръгването от крайния пункт: .......................................................................
3.4. Очаквано време на завръщането: .............................................................................................
4. Настаняване на групата/брой нощувки: .....................................................................................
в...............................................................................................................................................................
(местоположение, вид, наименование и категория на мястото/местата за настаняване)
5. Хранене на групата: .......................................................................................................................
(местоположение, вид, наименование и категория на заведенията за
хранене и развлечения, брой и вид на храненията)
6. Транспортът ще се осъществи с ..................................................................................................
(вид транспорт: въздушен, наземен, воден, като се посочва
и видът на транспортното средство – самолет (чартърен
или редовен), автобус, влак, кораб)
7. Децата/учениците са застраховани със застраховка .................................................................
................................................................................................................................................................
(вид на застраховката, сключена със застраховател „......................................................“)
8. Пътуването е организирано от туроператор .................................................. (фирма, седалище,
адрес на управление и ЕИК), притежаващ удостоверение за регистрация № ...............................
и застрахователна полица „Отговорност на туроператора“ № ....................................................., валидна до ............................................
9. Учебното съдържание е преструктурирано съгласно моя Заповед № ................. (когато е
необходимо и пътуването се провежда в учебно време).
10. Декларирам, че са събрани писмените декларации от родителите, настойниците или
попечителите или лицата, които полагат грижи за дете, че са запознати с програмата на туристическото пътуване и че са съгласни децата да участват в него.
Прилагам проекта на договор за туристическото пътуване, организирано от ..........................
......................................................................................................................... (туроператор) за одобряване.
С уважение,
………………………………………………………
(име и фамилия, подпис и печат)
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Приложение № 2
към чл. 4, ал. 2

Образец на Уведомително писмо – декларация
до родители/настойници/попечители/лица, които полагат грижи за дете
До г-н/г-жа ...............................................
родител (настойник/попечител/лице,
което полага грижи за дете)
Предлагаме Ви:
1. Оферта (програма) за .............................................................................................................................
(форма на туристическото пътуване съгласно чл. 2, ал. 1)
2. Декларация за съгласие за участие на детето/ученика в туристическото пътуване.
3. Инструктаж за безопасност и култура на поведение на ученика по време на туристическото пътуване.
Оферта (програма) за пътуването:
Период: …………………………………………………. г.
(дд/мм/гг)
1. Групата пътува по маршрут: .........................................................................................................
1.1. Начален пункт – час и място на тръгването: .........................................................................
1.2. Краен пункт – очаквано време на пристигането: ..................................................................
1.3. Час и място на тръгването от крайния пункт: .......................................................................
1.4. Очаквано време на завръщането: .............................................................................................
2. Настаняване на групата/брой нощувки: .....................................................................................
................................................................................................................................................................
(местоположение, вид, наименование и категория на мястото/местата на настаняване)
3. Хранене на групата: .......................................................................................................................
................................................................................................................................................................
(местоположение, вид, наименование и категория на заведенията за хранене и развлечения,
брой и вид на храненията)
4. Транспортът ще се осъществи с ..................................................................................................
............................................................................................................................................................... ,
(вид транспорт: въздушен, наземен, воден, като се посочва и вида на транспортното средство – самолет (чартърен или редовен), автобус, влак, кораб)
5. Децата/учениците са застраховани със застраховка .................................................................
............................................................................................................................................................... ;
(вид на застраховката, сключена със застраховател „......................................................“)
6. Пътуването е организирано от туроператор ..............................................................................
............................................................................................................................................................... ,
(фирма, седалище, адрес на управление и ЕИК)
притежаващ удостоверение за регистрация № ................................. и застрахователна полица
„Отговорност на туроператора“ №............................, валидна до ................................................ г.
7. Цена: ................................. (словом: ...............................................................................................)
7.1. Цената включва: ...........................................................................................................................
7.2. Цената не включва: .....................................................................................................................
8. Плащания: .......................................................................................................................................
9. Децата трябва да носят: .................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ДЕКЛАРАЦИЯ
От ..........................................................................................................................................................
родител (настойник/попечител/лице, което полага грижи за дете) на/за ..................................
...........................................................................................................................................................................
от ......... група/клас
на……………………………………………………………………………………………….., гр. ......................................................
................................................................................................................................................................
Запознат/запозната съм с условията за провеждане на туристическото пътуване по маршрут
................................................................................................................................................................
за периода................................................... г., организирано от ТО – ...................................................,
и съм съгласен/съгласна синът ми/дъщеря ми да участва в него.
Декларирам, че детето ми е здраво и няма декомпенсирани хронични заболявания, не е
контактно на заразни болести, не е заболяло от заразни болести, навършило е тригодишна
възраст и може да вземе участие в туристическата програма съобразно чл. 11 от Наредбата за
детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите
в системата на предучилищното и училищното образование.
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Декларирам, че ще уведомя писмено главния ръководител на групата, ако детето ми има
хронични заболявания – алергии към храни или лекарствени продукти, диабет, епилептични
припадъци или др.
Запознат/запозната съм с инструктажа за безопасност и култура на поведение на детето/ученика по време на пътуването ...........................................................................................................................
......................................................... и съм съгласен/съгласна синът ми/дъщеря ми да участва в него.
Дата: ..................................г.
Декларатор:……………………………..
ИНСТРУКТАЖ
за безопасност и култура на поведение на учениците при провеждане
на ученически туристически пътувания с обща цена
Учениците, участващи в туристически пътувания по чл. 2, ал. 1 от Наредбата за детските и
ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата
на предучилищното и училищното образование, са длъжни да спазват следните правила за
безопасност по време на пътуването и пребиваването в населените места и туристическите
обекти, които се посещават:
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. По време на провеждането на туристически пътувания с обща цена учениците са длъжни:
а) да изпълняват разпорежданията на ръководителите на групата;
б) да бъдат подходящо облечени и екипирани според формата и характера на пътуването и
неговата програма;
в) да информират незабавно ръководителите на групата при възникнали здравословни проблеми или инциденти;
г) да се движат в група, придружавани от учител;
д) да не се отделят от групата по никакъв повод без знанието на ръководителя на групата;
е) да не нарушават обявения ред за достъп и престой в съответния туристически обект/
атракция;
ж) да решават всички възникнали спорове, недоразумения и проблеми с ръководителя на
групата;
з) да пресичат улици само на определените за целта места;
и) да се отнасят с уважение към останалите участници в групата на пътуването, да се грижат
един за друг и да си помагат при необходимост;
к) да спазват установената програма на пътуването и пребиваването;
л) да пазят имуществото в превозното средство, с което пътуват, както и в настанителната
база, в която нощуват и се хранят.
2. По време на провеждането на туристически пътувания с обща цена на учениците е забранено:
а) да носят и употребяват цигари, алкохол, наркотични и други психоактивни вещества;
б) да влизат в конфликти и саморазправи с лицата, предоставящи съответна туристическа
услуга, част от пътуването, както и с други външни за групата лица;
в) да носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност.
II. ПОВЕДЕНИЕ В ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО
На учениците се забранява:
1. Ставането по време на движение, освен ако има необходимост, за която следва да се информира ръководителят на групата.
2. Вдигането на шум.
3. Блъскането при качване и при слизане.
III. ПОВЕДЕНИЕ В ОБЕКТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ
На учениците се забранява:
1. Преминаването през балконите от една стая в друга.
2. Вдигането на шум от 14,00 до 16,00 ч. и от 22,00 до 6,00 ч.
3. Използването на електроуреди.
4. Употребата на леснозапалими вещества.
5. Употребата на цигари, алкохол, наркотични и други психоактивни вещества.
ЗАПОЗНАТИ СМЕ И СМЕ СЪГЛАСНИ СЪС СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИНСТРУКЦИЯТА!
.....................................................................................................................................................................
(подпис на родителя/настойника/попечителя/лицето, което полага грижи за дете)
.....................................................................................................................................................................
(подпис на ученика)
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Приложение № 3
към чл. 34, ал. 2
П РА ВИ Л А
за безопасно поведение при ползване на ба
сейни, както и за тяхното обозначаване

1. НЕ скачай и НЕ се гмуркай!
Горните релси и лайстни на стената на
басейна не са конструирани за ходене по тях
и не трябва да се използват за скачане! Не
се допуска скачане или гмуркане в басейна
от трамплин или от стената! Скачането или
гмуркането в басейна може да доведе до сериозни травми и дори до удавяне!

2. Никога НЕ използвайте басейна сами!
Не използвайте басейна без присъствието
поне на един човек, намиращ се в близост
до Вас, който може да Ви помогне в случай
на злополука или прилошаване.

3. НЕ бутайте други хора в басейна!
Никога не бутайте други хора в басейна и
не позволявайте да Ви бутат. Бъдете внимателни, тъй като повърхността около басейна
често е мокра и има опасност от подхлъзване
и падане!
10412

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 366
ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2016 Г.

за приемане на Наредба за изискванията
за предотвратяване на аварии при търсене
и проучване или проучване, или добив на
подземни богатства – нефт и природен газ, в
териториалното море, континенталния шелф
и в изключителната икономическа зона на
Република България в Черно море
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за изиск
ванията за предотвратяване на аварии при
търсене и проучване или проучване, или добив
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на подземни богатства – нефт и природен газ,
в териториалното море, континенталния шелф
и в изключителната икономическа зона на
Република България в Черно море.
Заключителни разпоредби
§ 1. В Наредбата за изискванията към обхвата и съдържанието на работните проекти
за търсене и проучване или за проучване,
добив и първична преработка на подземни
богатства, за ликвидация и/или консервация
на геологопроучвателните и миннодобивните
обекти и за рекултивация на засегнатите земи
и за условията и реда за тяхното съгласуване,
приета с Постановление № 248 на Министерския съвет от 2013 г. (обн., ДВ, бр. 95 от
2013 г.; изм., бр. 5 от 2016 г.), се правят следните допълнения:
1. В чл. 5 се създава ал. 4:
„(4) Цялостните и годишните работни проекти за изпълнение на дейностите за търсене
и проучване или за проучване на подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за
подземните богатства в континенталния шелф
и в изключителната икономическа зона на
Република България в Черно море се изготвят
при спазване на изискванията на Наредбата
за изискванията за предотвратяване на аварии
при търсене и проучване или проучване, или
добив на подземни богатства – нефт и природен газ, в териториалното море, континенталния шелф и в изключителната икономическа
зона на Република България в Черно море.“
2. В чл. 11 се създава ал. 4:
„(4) Ц ялостните и годишните работни
п роек т и за добив и п ърви чна п реработка на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства в
континенталния шелф и в изключителната
икономическа зона на Република България
в Черно море се изготвят при спазване на
изискванията на Наредбата за изискванията
за предотвратяване на аварии при търсене
и проучване или проучване, или добив на
подземни богатства – нефт и природен газ, в
териториалното море, континенталния шелф
и в изключителната икономическа зона на
Република България в Черно море.“
§ 2. В Наредбата за провеждане на конкурси и търгове за предоставяне на разрешения
за търсене и/или проучване и на концесии
за добив на подземни богатства по Закона за
подземните богатства, приета с Постановление
№ 231 на Министерския съвет от 2010 г. (обн.,
ДВ, бр. 82 от 2010 г.; изм., бр. 5 от 2016 г.),
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 12 ал. 2 се изменя така:
„(2) В конкурсните/тръжните книжа се
определят минималните изисквания за управленски, технически и финансови възможности
на кандидатите.“
2. В чл. 17, ал. 1 т. 4 се изменя така:
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„4. минималните изисквания за управленски, технически и финансови възможности
на кандидатите;“.
3. В чл. 19 ал. 3 се изменя така:
„(3) Не се допуска до участие в процедурата
лице, което не е представило в съответствие
с изискванията в конкурсните книжа доказателства за удостоверяване наличието на
минималните изисквания за управленски,
технически и финансови възможности.“
4. В чл. 20, ал. 2 т. 3 се изменя така:
„3. доказателства за удостоверяване наличието на минималните управленски, технически
и финансови възможности.“
5. В чл. 24 се създава ал. 3:
„(3) При конкурс за предоставяне на разрешение за търсене и проучване или проучване или на концесия за добив на подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за
подземните богатства в континенталния шелф
и в изключителната икономическа зона на
Република България в Черно море кандидатът
следва да докаже технически и финансови
възможности с оглед:
1. изискванията на Закона за отговорността
за предотвратяване и отстраняване на екологични щети, Закона за опазване на околната
среда, Закона за биологичното разнообразие,
Наредбата за опазване на околната среда в морските води и създаването на последователни
и представителни мрежи на морски защитени
територии като част от Европейската екологична мрежа Натура 2000 за защитени зони;
2. рисковете, опасностите и всяка друга
относима информация за площта за търсене и
проучване/за проучване/концесионната площ
и конкретния етап на дейностите по търсене
и проучване или проучване, или добив на
подземни богатства, включително разходите,
свързани с увреждането на морската среда;
3. обезпечаването на финансови ресурси
за незабавното въвеждане и непрекъснатото
поддържане на всички мерки, необходими
за ефективното аварийно реагиране и по
следващото отстраняване на щетите, включително финансово обезпечение за покриване
на отговорността, която може да възникне
от дейностите по търсене и проучване или
проучване, или добив;
4. наличната информация за кандидата по
отношение на резултатите във връзка с безопасността и околната среда и констатирани
нарушения на изискванията за опазване на
околната среда, включително относно големи
аварии, като предписанията на компетентните
органи са изпълнени, във връзка с дейностите,
за които се кандидатства.“
6. В чл. 30, ал. 2 накрая се поставя запетая
и се добавя „включително изискванията по
чл. 24, ал. 3 относно конкурс за предоставяне
на разрешение за търсене и проучване или
проучване или на концесия за добив на под-
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земни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона
за подземните богатства в континенталния
шелф и в изключителната икономическа зона
на Република България в Черно море“.
§ 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

НАРЕДБА

за изискванията за предотвратяване на ава
рии при търсене и проучване или проучване,
или добив на подземни богатства – нефт
и природен газ, в териториа лното море,
континенталния шелф и в изключителната
икономическа зона на Република България
в Черно море
Г л а в а

п ъ р в а

ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ
Чл. 1. С наредбата се определят минималните изисквания за безопасност и предотвратяване на големи аварии при търсене
и проучване или проучване, или добив на
подземни богатства – нефт и природен газ, в
териториалното море, континенталния шелф
и в изключителната икономическа зона на
Република България в Черно море.
Чл. 2. (1) Наредбата се прилага за морските
пространства на Република България, определени в Закона за морските пространства,
вътрешните водни пътища и пристанищата
на Република България в съответствие с Конвенцията на Организацията на обединените
нации по морско право (обн., ДВ, бр. 38, 73
и 74 от 1996 г.), с изключение на вътрешните
морски води.
(2) Наредбата не засяга нормативните
изисквания за:
1. осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд при извършване на дейности
те по търсене и проучване или проучване и
добив на подземни богатства чрез сондиране;
2. предоставяне на разрешения за търсене и
проучване или за проучване или на концесии
за добив на подземни богатства във водите
по ал. 1;
3. извършване на оценка за съвместимостта
на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на
опазване на защитените зони;
4. осигуряване на достъп до информацията по приложения № 5 – 9 като публична
обществена информация;
5. издаване на комплексни разрешителни – приложение № 4 към Закона за опазване
на околната среда;
6. извършване на оценка на въздействието
върху околната среда;
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7. търсене и проучване или проучване на
подземни богатства във водите по ал. 1, при
които не се използват:
а) съоръжения, осъществяващи търсещи и
проучвателни сондажи и свързани операции;
б) добивни съоръжения.
Г л а в а

в т о р а

КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ И СЪТРУДНИЧЕСТВО
Раздел I
Компетентни органи
Чл. 3. (1) Компетентни органи по прилагането на наредбата са Министерският съвет,
министърът на енергетиката, министърът на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията, министърът на вътрешните работи, министърът на отбраната и министърът
на външните работи или оправомощени от
тях длъжностни лица.
(2) Министерският съвет:
1. по предложение на органите по ал. 3 и 5
приема стратегия за задълженията и приоритети за действие, включително при проектирането и експлоатацията на инсталациите,
управлението на целостта им, аварийната
готовност и аварийното реагиране, както и
за начина на организация и взаимодействие
на органите по ал. 1;
2. приема Национален авариен план за
борба с нефтени разливи в Черно море и
външен план за аварийно реагиране като
част от него по предложение на министъра
на вътрешните работи;
3. одобрява ежегоден доклад за изпълнение
на дейностите по тази наредба по предложение
на министъра на енергетиката;
4. по предложение на органите по ал. 3 и 5
приема препоръки за одобряване на мерки,
необходими за подобряване на ефективността при изпълнението на дейностите по тази
наредба;
5. по предложение на органите по ал. 3 и 5
приема финансови и организационни мерки
за ефективно изпълнение на задълженията
по тази наредба, включително мерки за регулиране на безопасността и опазването на
околната среда по справедлив начин; мерките
включват и:
а) финансиране на натрупването на достатъчен експертен опит на национално ниво
или чрез официални споразумения с трети
държави или и двете с цел изпълнение на
задълженията по наредбата, включително
извършване на проверки, предприемане на
действия по изпълнението и обработването
на докладите за големите опасности по чл. 16
и на уведомленията по чл. 22, ал. 1, т. 3, 8,
9 и 10;
б) финансиране на изготвянето на достатъчни писмени ръководства и упражняване на
надзор, за да се поддържа съгласуван подход
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и да се гарантира, че органите по ал. 3 и 5
запазват изцяло отговорността си съгласно
тази наредба, когато се разчита на външни
източници на експертен опит;
в) финансиране на основно обучение, връзки, достъп до технологии, пътни и дневни
разходи на служителите на органите по ал. 3
и 5 с цел изпълнението на задълженията им,
както и улесняване на активното сътрудничество между компетентните органи;
г) финансиране и насърчаване на научноизследователската дейност в съответствие
със задълженията на органите по ал. 3 и 5
съгласно тази наредба;
д) предоставяне на финансиране за изготвянето на доклади от органите по ал. 3 и 5;
6. по предложение на органите по ал. 3
и 5 приема декларация за политиката, включваща целите на надзора и изпълнението,
задълженията на компетентните органи за
постигане на прозрачност, последователност,
пропорционалност и обективност при регулиране на дейностите по търсене и проучване или проучване, или добив на подземни
богатства – нефт и природен газ, във водите
по чл. 2, ал. 1;
7. по предложение на органите по ал. 3
и 5 приема процедури, гарантиращи бързата
обработка по подходящ начин на претенциите
за обезщетение, включително по отношение
на изплащането на обезщетение за трансгранични инциденти.
(3) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията чрез
Изпълнителна агенция „Морска администрация“ (ИАМА):
1. контролира безопасността на корабоплаването в районите на търсене и проучване
или на проучване, или на добив на нефт и
природен газ;
2. контролира техническото и аварийното
оборудване на плавателните съдове, извършващи търсене и проучване или проучване,
или добив на нефт и природен газ, за съответствието им с международните изисквания;
3. контролира поддържане на минимални
средства за реагиране при нефтени разливи от
титулярите на разрешения и концесионерите
въз основа на оценка на риска;
4. организира и координира дейностите по
ликвидиране на нефтени разливи съгласно
Националния авариен план за борба с нефтени
разливи в Черно море;
5. дава становище по вътрешните планове
за аварийно реагиране по чл. 40, ал. 1 преди
утвърждаването им от органа по ал. 5.
(4) Министърът на вътрешните работи
организира и координира изготвянето на
плановете по чл. 41, ал. 1 и 2.
(5) Министърът на енергетиката:
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1. приема вътрешните планове за аварийно
реагиране по чл. 40, ал. 1 след получаването
на становище на органа по ал. 3;
2. установява политика, процеси и процедури за оценка на докладите за големите
опасности и на документите по чл. 22, ал. 1,
т. 1, 2 и 4;
3. разглежда и приема доклади за големите
опасности и представените с тях документи
по чл. 22, ал. 1, т. 1, 2 и 4, както и други
документи, представени съгласно наредбата;
4. предоставя политиката, процесите и процедурите за оценка на докладите за големите
опасности и на документите по чл. 22, ал. 1,
т. 1, 2 и 4 на разположение на титулярите на
разрешения за търсене и проучване или за
проучване на подземни богатства – нефт и
природен газ, във водите по чл. 2, ал. 1 и на
концесионерите по предоставени концесии за
добив на подземни богатства – нефт и природен газ, във водите по чл. 2, ал. 1 (наричани
по-нататък „титулярите на разрешения“, съответно – „концесионерите“), както и обоб
щена информация за тях на разположение на
обществеността;
5. изисква от титулярите на разрешения
или от концесионерите или от операторите да
представят цялата фактологична информация
и други данни съгласно тази наредба и подробните процедури за оценка на докладите за
големите опасности; информацията трябва да
отговаря на следните минимални изисквания:
а) установени са всички предвидими опасности, които биха могли да доведат до голяма авария, включително за околната среда,
оценени са рисковете, свързани с тях, и са
набелязани мерки за контрол на рисковете,
включително аварийно реагиране;
б) системата за управление във връзка с
безопасността и околната среда е описана
по подходящ начин и показва, че са спазени
изискванията на тази наредба;
в) посочени са подходящи мерки за провеждането на независима проверка и за одит
от страна на оператора или собственика;
6. изготвя доклади в съответствие с изиск
ванията на тази наредба въз основа на информация, предоставена от другите компетентни
органи по ал. 1 и чл. 4;
7. сътрудничи си с компетентните органи
по ал. 1 и чл. 4;
8. ежегодно предоставя на Европейската
комисия:
а) годишен доклад, който съдържа информацията по т. 3 от приложение № 1;
б) информация за всички дейности, целящи
гарантиране на нормалното функциониране,
непрекъснатостта и целостта на критичните
инфраструктури за възпиране, намаляване,
смекчаване или неутрализиране на заплахите,
рисковете или уязвимостта им.
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(6) Министърът на енергетиката изпълнява
функциите по ал. 5, когато общият брой на
инсталациите, на които има човешко присъствие, е не повече от шест. Министърът на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията изпълнява функциите по ал. 5,
когато общият брой на инсталациите, на които
има човешко присъствие, надвиши шест броя.
(7) Министърът на енергетиката съвместно
с министъра на външните работи при необходимост разработва и въвежда съгласувани
или съвместни процедури с други органи на
държавите – членки на Европейския съюз, за
изпълнение на задълженията по тази наредба.
(8) Министърът на отбраната чрез Военноморските сили на Република България оказва
помощ при провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи в
случай на замърсяване на морската среда с
нефт и нефтопродукти съобразно Националния
авариен план за борба с нефтени разливи в
Черно море по чл. 41, ал. 1.
(9) Органите по ал. 1 спазват принципите
за независимост и обективност при изпълнение на функциите си и основават политиката,
организацията и оперативните си процедури
на принципите по приложение № 2.
(10) Органите по ал. 1 публикуват на интернет страниците си тази наредба.
(11) Органите по ал. 1 осигуряват необходимите човешки и финансови ресурси за
изпълнение на задълженията си по тази наредба съобразно равнището на извършваните
дейности по търсене и проучване или проучване, или добив на подземни богатства – нефт
и природен газ, във водите по чл. 2, ал. 1.
(12) Органите по ал. 1 могат да сключат
споразумения със съответните агенции на
Европейския съюз и/или с други компетентни
органи за осигуряване на експертен опит с
цел подпомагане изпълнението на функциите
по тази наредба.
(13) Органите по ал. 1 изготвят процедури
за изпълнение на задълженията си, като не се
засягат други отговорности, свързани с търсене и проучване или проучване, или добив
на подземни богатства – нефт и природен газ,
на сушата, включително мерките по Наредба
№ 9 от 2003 г. за минималните изисквания за
осигуряване на безопасността и здравето на
работещите при добиване на подземни богатства чрез сондиране (ДВ, бр. 79 от 2003 г.).
(14) Органите по ал. 1 изготвят официално
споразумение за установяване на необходимите
механизми за съвместна работа, включително
надзор, наблюдение и прегледи от органа по
ал. 2, съвместно планиране и инспектиране,
разделение на отговорностите за обработка
на докладите за големите опасности, съвместно разследване, вътрешна комуникация
и доклади, които се публикуват съвместно за
външно ползване.
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(15) Органите по ал. 1 осъществяват контрол по изпълнението на тази наредба от
титулярите на разрешения, концесионерите, и
от операторите и собствениците, включително
чрез извършване на проверки, в рамките на
нормативно установените си правомощия.
(16) Органите по ал. 1 предвиждат в проектите на бюджетите си средства за изпълнението на функциите си по тази наредба по
реда на бюджетната процедура.
Раздел II
Сътрудничество
Чл. 4. (1) Органите по чл. 3, ал. 1:
1. обменят знания, информация и опит
помежду си и с Групата на компетентните
органи на Европейския съюз по въпросите
на търсенето и проучването или проучването,
или добива на нефт и природен газ в морските
райони и участват в консултации по прилагането на националното законодателство и
законодателството на Европейския съюз с
представители на отрасъла, други заинтересовани лица и Европейската комисия;
2. участват при определянето на ясни общи
приоритети за изготвяне и актуализиране на
стандарти и ръководства за установяване на
най-добрите практики за търсене и проучване
или за проучване, или за добив на подземни
богатства – нефт и природен газ, във водите
по чл. 2, ал. 1, за тяхното въвеждане и последователно прилагане.
(2) Знанията, информацията и опитът по
ал. 1, т. 1 обхващат действието на мерките за
управление на риска, предотвратяването на
големи аварии, проверката на съответствието
и аварийното реагиране при дейностите по
търсене и проучване или проучване, или добив
на подземни богатства – нефт и природен газ,
във водите по чл. 2, ал. 1.
Чл. 5. (1) Информацията по приложение
№ 1 е публична и се предоставя на органите по чл. 3, ал. 3 и 5 от титулярите на
разрешения и от концесионерите по образец,
утвърден от органа по чл. 3, ал. 5.
(2) Информацията по ал. 1 се публикува
на интернет страниците на органите по чл. 3,
ал. 3 и 5 в 3-дневен срок от получаването є.
Чл. 6. (1) Сигнали за нарушаване на изискванията за безопасност и опазване на околната
среда при дейностите по търсене и проучване
или проучване, или добив на подземни богатства – нефт и природен газ, във водите по
чл. 2, ал. 1 се подават до органите по чл. 3,
ал. 3 и 5 при осигуряване на поверителност
на подадената информация.
(2) Проверката на сигналите по ал. 1 се
извършва при запазване на анонимността на
подателите на сигнали.
(3) Титулярите на разрешения или концесионерите са длъжни да предоставят подробна
информация за изискванията за поверителност
и анонимност чрез провеждане на съответно
обучение:
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1. на своите работници;
2. на изпълнителите, свързани с дейността;
3. на работниците на изпълнителите, свързани с дейността.
Чл. 7. (1) Компетентните органи разследват
големи аварии, възникнали при извършването
на дейностите по търсене и проучване или
проучване, или добив на подземни богатства – нефт и природен газ, във водите по
чл. 2, ал. 1.
(2) След приключване на разследването
на големи аварии или след приключване на
съдебното производство на Европейската
комисия се предоставя обобщение на констатациите. Осигурява се публичен достъп
до неповерителната версия на констатациите.
(3) Органите по чл. 3, ал. 1 в рамките на
своите правомощия прилагат всички препоръки от разследването.
Г л а в а

т р е т а

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ГОЛЕМИ АВАРИИ
ПРИ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТЪРСЕНЕ И ПРОУЧВАНЕ ИЛИ ПРОУЧВАНЕ, ИЛИ ДОБИВ
НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – НЕФТ И ПРИРОДЕН ГАЗ, ВЪВ ВОДИТЕ ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1
Чл. 8. Тит улярите на разрешения или
концесионерите:
1. предприемат всички подходящи мерки
за предотвратяване на големи аварии при
дейностите по търсене и проучване, проучване
или добив на подземни богатства – нефт и
природен газ, във водите по чл. 2, ал. 1;
2. отговарят за действия или пропуски на
избраните от тях изпълнители, които водят
до или допринасят за големи аварии при дейностите по търсене и проучване, проучване
или добив на подземни богатства – нефт и
природен газ, във водите по чл. 2, ал. 1;
3. предприемат всички необходими мерки
за ограничаване на вредните последици за
човешкото здраве и околната среда при възникване на голяма авария;
4. извършват дейностите по търсене и
проучване, проучване или добив на подземни
богатства – нефт и природен газ, във водите
по чл. 2, ал. 1 въз основа на системно управление на риска при остатъчни рискове от
големи аварии, приемливи за хората, околната
среда и ресурсите в съответните инсталации.
Чл. 9. (1) Титулярите на разрешения или
концесионерите могат, без да прехвърлят правата и задълженията по съответните договори
за проучване или добив, да определят за оператор едно или повече трети лица – физически
и/или юридически лица, на които с договор
възлагат изпълнение на дейности, свързани
с разрешението или концесията.
(2) Титулярите на разрешения или концесионерите уведомяват своевременно органа
по чл. 3, ал. 5 за определянето на оператор.
Операторът следва да разполага с необходи-
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мите възможности за спазване на изискванията за извършване на дейности, свързани
с разрешението или концесията.
(3) Органът по чл. 3, ал. 5 може мотивирано
да възрази срещу определянето на оператора
в 14-дневен срок от уведомяването по ал. 2,
когато операторът не отговаря на изискванията на наредбата или на приложимото
законодателство.
(4) Титулярите на разрешения или концесионерите определят друг подходящ оператор
или поемат задълженията му по тази наредба
в случаите по ал. 3.
Чл. 10. (1) Титулярите на разрешения или
концесионерите са длъжни да предоставят информацията, събрана в резултат на дейностите
по търсене и проучване или проучване, или
добив на подземни богатства – нефт и природен газ, във водите по чл. 2, ал. 1 съгласно
обхвата, условията и реда на глава четвърта
от Закона за подземните богатства.
(2) Събраната по реда на ал. 1 информация
може да бъде предоставена за ползване при
условията и по реда на Наредбата за националния геоложки фонд, приета с Постановление № 264 на Министерския съвет от 1999 г.
(обн., ДВ, бр. 6 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 54
от 2006 г., бр. 43 от 2011 г. и бр. 5 от 2016 г.).
(3) Информацията по ал. 1 е поверителна по
смисъла на чл. 14, ал. 1 от Закона за подземните богатства и не може да се разпространява
като публична обществена информация по
друг начин, освен по установения по ал. 2.
Чл. 11. Дейностите по търсене и проучване или проучване, или добив на подземни
богатства – нефт и природен газ, във водите
по чл. 2, ал. 1 се извършват в съответствие
с изискванията на Закона за опазване на
околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични
щети и подзаконовите нормативни актове по
тяхното прилагане.
Чл. 12. (1) Прокарването на търсещ или
проучвателен сондаж от непроизводствена
инсталация се осъществява след осигуряване
на обществен достъп до информацията по процедурата и реда на глава шеста от Закона за
опазване на околната среда, в т.ч. участие на
обществеността за евентуалното въздействие
върху околната среда на дейностите по търсене и проучване или проучване, или добив
на подземни богатства – нефт и природен газ,
във водите по чл. 2, ал. 1.
(2) Общественият достъп до информацията и участието на обществеността по ал. 1
се организират и провеждат при условията и
по реда съответно на глава втора и пета от
Наредбата за условията и реда за извършване
на оценка на въздействието върху околната
среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 25 от
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2003 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2006 г., бр. 80 от
2009 г., бр. 29 от 2010 г., бр. 3 от 2011 г., бр. 94
от 2012 г. и бр. 12 от 2016 г.), и Наредбата за
условията и реда за извършване на оценка
за съвместимостта на планове, програми,
проекти и инвестиционни предложения с
предмета и целите на опазване на защитените
зони, приета с Постановление № 201 на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 73
от 2007 г.; изм. и доп., бр. 81 от 2010 г., бр. 3
от 2011 г. и бр. 94 от 2012 г.).
(3) Министърът на околната среда и водите
взема решение по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда относно
прокарването на сондаж, като взема предвид
резултатите от участието на обществеността,
след разглеждане на направените бележки и
изразените мнения.
(4) Министърът на околната среда и водите
провежда процедурата по ал. 3 в сроковете,
определени в националното законодателство
по околна среда.
Чл. 13. (1) Титулярите на разрешения или
концесионерите експлоатират производствените инсталации и свързаната инфраструктура
в границите на площите, за които е предоставено разрешение за търсене и проучване
или за проучване или концесия за добив при
условията и по реда на Закона за подземните
богатства.
(2) Титулярите на разрешения, концесионерите, операторите и собствениците трябва да
спазват изискванията и да изпълняват задълженията по тази наредба за срока на действие
на предоставеното разрешение за търсене и
проучване или за проучване или концесия за
добив на подземни богатства – нефт и природен газ, във водите по чл. 2, ал. 1.
(3) Органите по чл. 3, ал. 3 и 4 уведомяват
министъра на енергетиката при установяване на обстоятелства, при които третото
лице – оператор, не може да спазва и не
отговаря на изискванията на тази наредба.
(4) Министърът на енергетиката уведомява
титулярите на разрешения или концесионерите
за обстоятелствата по ал. 3.
(5) В случаите по ал. 4 титулярите на
разрешен и я и л и кон цесионери т е поемат
отговорността за изпълнението на задълженията по тази наредба и незабавно предлагат
заместващо трето лице – оператор.
Чл. 14. Извършването на дейности, свързани с производствени или непроизводствени
инсталации, започва или продължава след
приемане на доклада за големите опасности
от органа по чл. 3, ал. 5.
Чл. 15. (1) Извършването на сондажни
дейности или комбинирани дейности започва
или продължава след приемане от органа по
чл. 3, ал. 5 на доклада за големите опасности
за включените инсталации и след:
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1. подаване на уведомление за сондажни
дейности, или
2. подаване на уведомление за комбинирани дейности.
(2) Титулярите на разрешения или концесионерите уведомяват органа по чл. 3, ал. 5
при прекратяване или временно спиране на
сондажните дейности.
(3) Извършването на сондажни дейности
или на комбинирани дейности не започва или
не продължава при възражения на органите
по чл. 3, ал. 1.
Чл. 16. (1) Титулярят на разрешение или
концесионерът, или операторът изготвя доклад
за големите опасности във връзка с производствена инсталация. Док ладът съдържа
информацията по части 2 и 5 от приложение
№ 3 и се актуализира при необходимост или по
мотивирано искане на органа по чл. 3, ал. 5.
(2) Докладът по ал. 1 се изготвя след провеждането на консултации с представителите
на работниците, за което се предоставя кратка
информация по част 2, т. 3 от приложение № 3.
(3) Докладът по ал. 1 може да се изготви
за група производствени инсталации със съгласието на органа по чл. 3, ал. 5.
(4) Органът по чл. 3, ал. 5 извършва оценка
на доклада по ал. 1 съгласно изискванията на
приложение № 2.
(5) Титулярят на разрешение или концесионерът, или операторът предоставя допълнителна информация и прави всички необходими
промени в доклада по ал. 1 преди неговото
приемане при необходимост и по искане на
органа по чл. 3, ал. 5.
(6) Титулярят на разрешение или концесионерът, или операторът изготвя изменение
на доклада по ал. 1 при:
1. необходимост от промени по производствената инсталация, които водят до съществено изменение;
2. необходимост от промени или планирано
демонтиране на трайно прикрепена производствена инсталация.
(7) В случаите по ал. 6 титулярят на разрешение или концесионерът, или операторът
внася изменението на доклада в едномесечен
срок преди настъпването на събитията по ал. 6
в съответствие с част 6 от приложение № 3.
(8) Дейностите по ал. 6 се извършват само
след приемане от органа по чл. 3, ал. 5 на изменението на доклада за големите опасности
за производствената инсталация.
(9) Титулярят на разрешение или концесионерът, или операторът извършва пълна
периодична проверка на доклада по ал. 1 на
всеки две години или по-рано по мотивирано
искане на органа по чл. 3, ал. 5.
(10) Титулярят на разрешение или концесионерът, или операторът уведомява органа по
чл. 3, ал. 5 за резултатите от проверката по
ал. 9 в едномесечен срок от извършването є.
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Чл. 17. (1) Титулярят на разрешение или
концесионерът, или собственикът изготвя доклад за големите опасности във връзка с непроизводствена инсталация. Докладът съдържа
информацията по части 3 и 5 от приложение
№ 3 и се актуализира при необходимост или по
мотивирано искане на органа по чл. 3, ал. 5.
(2) Докладът по ал. 1 се изготвя след провеждането на консултации с представителите на работниците, за което се предоставя
кратка информация съгласно част 2, т. 3 от
приложение № 3.
(3) Органът по чл. 3, ал. 5 извършва оценка
на доклада по ал. 1 съгласно изискванията на
приложение № 2.
(4) При необходимост и по искане на органа
по чл. 3, ал. 5 се предоставя допълнителна
информация и се правят всички необходими
промени в доклада преди приемането му.
(5) Изменение на доклада се изготвя при:
1. необходимост от промени по подвижна
непроизводствена инсталация, които водят до
съществено изменение;
2. необходимост от промени или планирано
демонтиране на трайно прикрепена непроизводствена инсталация.
(6) В случаите по ал. 4 титулярят на разрешение или концесионерът, или собственикът
внася изменението на доклада в едномесечен
срок преди настъпването на събитията по ал. 5
в съответствие с част 6 от приложение № 3.
(7) Дейностите по ал. 4 се извършват само
след приемане от органа по чл. 3, ал. 5 на изменението на доклада за големите опасности
за непроизводствената инсталация.
(8) Титулярят на разрешение или концесионерът, или собственикът извършва пълна
периодична проверка на доклада по ал. 1 на
всеки две години или по-рано по мотивирано
искане на органа по чл. 3, ал. 5.
(9) Титулярят на разрешение или концесионерът или собственикът уведомява органа по
чл. 3, ал. 5 за резултатите от проверката по
ал. 8 в едномесечен срок от извършването є.
Чл. 18. (1) Докладите по чл. 16, ал. 1 и
чл. 17, ал. 1 и техните изменения се разглеждат
в съответствие с чл. 22, ал. 3 и 4 от експертен
съвет, назначен от органа по чл. 3, ал. 5.
(2) Съветът по ал. 1 включва представители
на органите по чл. 3, ал. 2 – 5.
(3) Органът по чл. 3, ал. 5 може да привлича в състава на съвета по ал. 1 и други
експерти освен посочените по ал. 2.
(4) Органът по чл. 3, ал. 5 одобрява правила
за работата на съвета по ал. 1, включващи
работни процедури за:
1. обработка, оценка и приемане на докладите за големите опасности;
2. обработка на уведомленията за сондажни
дейности;
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3. определяне на интервалите за проверка
на мерките за контрол на риска по отношение на големите опасности, включително за
околната среда, при дадена инсталация или
дейност.
(5) Органът по чл. 3, ал. 5 утвърждава
протокол за приемане на докладите по чл. 16,
ал. 1 и чл. 17, ал. 1 и на техните изменения и
издава съгласувателно писмо на титулярите на
разрешения, концесионерите и операторите.
Чл. 19. (1) Зоната за безопасност на всяка
инсталация се определя съгласно Закона за
морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.
(2) В зоната по ал. 1 се забранява влизането и пребиваването на плавателни съдове.
(3) Забраната по ал. 2 не се прилага за плавателни съдове, които влизат или пребивават
в зоната за безопасност:
1. във връзка с полагане, проверка, изпробване, ремонт, поддръжка, поправка, подмяна
или демонтиране на всякакви подводни кабели
или тръбопроводи в зоната на безопасност
или близо до нея;
2. за превоз на лица или стоки от или до
инсталация в зоната на безопасност;
3. за извършване на проверка на инсталации или свързана инфраструктура в зоната
на безопасност от органите по чл. 3, ал. 1;
4. за спасяване или опит за спасяване на
човешки живот или имущество;
5. поради неблагоприятни метеорологични
условия;
6. в случай на бедствие;
7. със съгласието на титуляря на разрешение
или на концесионера, или на ИАМА.
(4) Дейностите по ал. 3, т. 1 – 6 се извършват след съгласуване с титуляря на разрешение
или с концесионера.
Чл. 20. Стандартите и политиките за предотвратяване на големи аварии се изготвят от
титуляря на разрешение или от концесионера
съвместно с органа по чл. 3, ал. 5 и представители на работниците след консултации,
проведени между тях.
Чл. 21. (1) Титулярят на разрешение или
концесионерът носи имуществена отговорност за предотвратяването и отстраняването
на непосредствена заплаха от възникване на
екологични щети или за екологични щети,
причинени от дейности по търсене и проучване или проучване, или добив на подземни
богатства – нефт и природен газ, във водите
по чл. 2, ал. 1, осъществявани от тях или от
тяхно име, съгласно Закона за отговорността
за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.
(2) Титулярят на разрешение или концесионерът предоставя финансово обезпечение
за обезпечаване на отговорността си по ал. 1
при условия, форма и в размер, определени с
договора за търсене и проучване или за проучване, съответно с концесионния договор.
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ПОДГОТОВК А И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА
ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТЪРСЕНЕ И ПРОУЧВАНЕ ИЛИ ПРОУЧВАНЕ, ИЛИ ДОБИВ НА
ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – НЕФТ И ПРИРОДЕН ГАЗ, ВЪВ ВОДИТЕ ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1
Чл. 22. (1) Титулярят на разрешение или
концесионерът, собственикът или операторът
в зависимост от конкретния случай подава
следните документи:
1. корпоративна политика за предотвратяване на големи аварии в писмена форма или
подходящо нейно описание;
2. система за управление във връзка с безопасността и опазването на околната среда,
приложима към инсталацията, в писмена
форма или подходящо нейно описание;
3. при планирана производствена инсталация – уведомление за проекта съгласно
изискванията на част 1 от приложение № 3;
4. описание на схемата за независима проверка по чл. 26;
5. доклад за големите опасности по чл. 16
и 17;
6. при съществено изменение или при
демонтиране на инсталацията – изменение
на доклада за големите опасности по чл. 16,
ал. 6 и чл. 17, ал. 5;
7. вътрешен план за аварийно реагиране
или подходящо негово описание;
8. при сондажна дейност – уведомление за
сондажна дейност и информация за дейността
в съответствие с част 4 от приложение № 3;
9. при комбинирана дейност – уведомление за комбинирани дейности;
10. при предстоящо преместване на съществуващата производствена инсталация с
цел експлоатация на ново място за добив –
уведомление за промяна на местоположението
по приложение № 3.
(2) Документите по ал. 1 се подават до
органа по чл. 3, ал. 5.
(3) Документите по ал. 1 се разглеждат в
14-дневен срок и когато има нередовности
или информацията е недостатъчна, на титуляря на разрешение или на концесионера
се дава подходящ срок за отстраняване на
нередовностите или документите се връщат
със задължителни указания.
(4) В 14-дневен срок считано от представянето на документите по ал. 2, когато са
без нередовности, или в 14-дневен срок от
представянето на допълнителни документи
и информация или след отстраняването на
нередовностите съгласно ал. 3, органът по
чл. 3, ал. 5 ги приема или мотивирано отказва
да ги приеме.
(5) Органът по чл. 3, ал. 5 може да поиска и
други документи, относими към изпълнението
на задълженията по наредбата.
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(6) Уведомлението за проект по ал. 1, т. 3
се подава до органа по чл. 3, ал. 5 в 3-месечен срок преди подаването на доклада за
големите опасности във връзка с планираната
дейност. Направените бележки по уведомлението за проект се отразяват в доклада за
големите опасности.
(7) Титулярят на разрешение и концесионерът уведомяват предварително ИАМА, когато
съществуваща производствена инсталация
предстои да навлезе или да напусне водите
по чл. 2, ал. 1. Уведомлението е писмено и
се подава:
1. в 3-месечен срок преди датата, на която
производствената инсталация се очаква да
навлезе във водите по чл. 2, ал. 1;
2. в едномесечен срок преди датата, на
която производствената инсталация се очаква
да напусне водите по чл. 2, ал. 1.
(8) Уведомлението за промяна на местоположението по ал. 1, т. 10 се подава до органа
по чл. 3, ал. 5 в 3-месечен срок преди планираното преместване. Направените бележки,
препоръки и условия по уведомлението за
промяна на местоположението се включват
в доклада за големите опасности за съответните дейности.
(9) Титулярят на разрешение или концесионерът уведомява органа по чл. 3, ал. 5 при
съществено изменение на уведомлението за
проект или на уведомлението за промяна на
местоположението. Уведомяването се извършва своевременно преди подаването на доклада
за големите опасности или негово изменение,
когато е приложимо за съответните дейности.
(10) Докладът за големите опасности по
ал. 1, т. 5 се подава до органа по чл. 3, ал. 5 в
3-месечен срок преди планираното започване
на дейностите.
Чл. 23. (1) Титулярят на разрешение или концесионерът, или операторът, или собственикът,
в зависимост от конкретния случай, изготвя
вътрешни планове за аварийно реагиране по
чл. 40, ал. 1 въз основа на оценката на риска
за големи аварии, направена при изготвянето
на предходния доклад за големите опасности.
Планът включва анализ на ефективността на
реагиране при нефтен разлив и се подава до
органа по чл. 3, ал. 5 в срок 4 месеца преди
започването на дейностите.
(2) При използване на подвижна непроизводствена инсталация за извършването на
сондажни дейности планът по ал. 1 се изготвя
въз основа на оценката на риска, направена
при изготвянето на уведомлението за сондажни
дейности по чл. 22, ал. 1, т. 8.
(3) Изменение на вът реш н и я п ла н за
аварийно реагиране или подходящо негово
описание се изготвя, когато изменението се
налага от естеството или местоположението
на сондажа.
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(4) При извършването на комбинирани
дейности чрез използване на непроизводствена
инсталация планът по ал. 1 се изменя, като
се отразяват комбинираните дейности.
(5) Изменението по ал. 3, съответно по
ал. 4, се подава до органа по чл. 3, ал. 5 като
допълнение към съответното уведомление
за сонда ж ни, съответно за комбинирани
дейности.
Чл. 24. (1) Титулярят на разрешение или
концесионерът, или операторът изготвя уведомление за сондажни дейности.
(2) Уведомлението по ал. 1 се подава до
органа по чл. 3, ал. 5 в 3-месечен срок преди
започването на сондажната дейност и съдържа
данни за:
1. проекта на сондажа;
2. предлаганите сондажни дейности;
3. анализ на ефективността на реагиране
при нефтен разлив;
4. разрешение за ползване на дисперсанти
при нефтен разлив.
(3) Органът по чл. 3, ал. 5 разглежда уведомлението по ал. 1, като се прилагат разпоредбите на чл. 22, ал. 6, изречение второ
и ал. 8, изречение второ. При необходимост
преди започването на сондажните дейности
при установено неизпълнение на изискванията на тази наредба органът по чл. 3, ал. 5
предприема подходящи действия, включително
може да спре действието на разрешението или
на концесията по реда на чл. 68 от Закона за
подземните богатства.
(4) Титулярят на разрешение или концесионерът, или операторът включва независим
проверяващ в планирането и изготвянето
на съществено изменение на подадено уведомление за сондажни дейности и незабавно
информира органа по чл. 3, ал. 5.
(5) Органът по чл. 3, ал. 5 разглежда изменението по ал. 4 в съответствие с ал. 3 и
при необходимост предприема подходящи
действия.
(6) Титулярят на разрешение или концесионерът, или операторът подава до органа по
чл. 3, ал. 5 доклади за сондажните дейности
в съответствие с изискванията на приложение
№ 4. Докладите се подават ежеседмично от
датата на започване на сондажните дейности.
Чл. 25. (1) При участие в комбинирани
дейности тит ул ярите на разрешение или
концесионерите, или операторите, или собствениците, в зависимост от конкретни я
случай, съвместно изготвят уведомление за
комбинирани дейности.
(2) Уведомлението по ал. 1 съдържа информацията по част 7 от приложение № 3 и
се подава от титуляря на разрешение или от
концесионера в 3-месечен срок преди започването на комбинираната дейност.
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(3) Органът по чл. 3, ал. 5 разглежда уведомлението по ал. 1, като се прилагат разпоредбите на чл. 22, ал. 6, изречение второ
и ал. 8, изречение второ. При необходимост
преди започването на сондажните дейности
при установено неизпълнение на изискванията на тази наредба органът по чл. 3, ал. 5
предприема подходящи действия, включително
може да спре действието на разрешението или
на концесията по реда на чл. 68 от Закона за
подземните богатства.
(4) Титулярят на разрешение или концесионерът уведомява незабавно органа по чл. 3,
ал. 5 за всяко съществено изменение на подаденото уведомление. Органът по чл. 3, ал. 5
разглежда измененията в съответствие с ал. 3
и при необходимост предприема подходящи
действия.
Чл. 26. (1) Титулярят на разрешение или
концесионерът, или операторът, или собственикът, в зависимост от конкретния случай,
въвежда схеми за независима проверка.
(2) Описанието на схемите по ал. 1 съдържа информацията по част 5 от приложение
№ 3 и се включва в системата за управление
във връзка с безопасността и околната среда.
(3) Титулярят на разрешение или концесионерът, или операторът, или собственикът,
в зависимост от конкретния случай, носи
отговорност за правилното и безопасното
функциониране на оборудването и системите – обект на проверката, независимо от
резултатите от проверката по ал. 1.
(4) Изборът на независим проверител и
структурата на схемите по ал. 1 трябва да съответстват на критериите по приложение № 5.
(5) Схемата за проверка се въвежда:
1. при производствени инсталации – преди
завършването на проекта;
2. при непроизводствени инсталации – преди започването на дейностите по търсене, проучване и добив на подземни богатства – нефт
и природен газ, във водите по чл. 2, ал. 1.
Чл. 27. Схемите по чл. 26 се въвеждат, за
да удостоверят по независим начин:
1. за инсталациите – че критичните елементи, свързани с безопасността и околната
среда, определени в оценката на риска на инсталацията от доклада за големите опасности,
са подходящи и че графикът за проверка и
изпитване на критичните елементи във връзка
с безопасността и околната среда е подходящ,
актуален е и се изпълнява по план;
2. за уведомленията за сондажни дейности – че проектът на сондажа и мерките за
контрол на сондажните дейности са винаги
подходящи съобразно очакваните условия на
сондажа.
Чл. 28. Титулярят на разрешение или концесионерът, или операторът, или собственикът, в
зависимост от конкретния случай, са длъжни:
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1. да предприемат подходящи действия
въз основа на препоръките на независимия
проверител;
2. да включат в уведомлението за сондажни дейности информация за констатациите и
бележките на независимия проверител и за
предприетите действия;
3. да предоставят на органа по чл. 3,
ал. 5 препоръките, получени от независимия
проверител, и информация за предприетите
действия;
4. да съхраняват информацията по т. 3
за срок 6 месеца след приключването на
дейностит е по търсене и проучване или проучване, или добив на подземни богатства – нефт
и природен газ, във водите по чл. 2, ал. 1, за
които се отнасят.
Чл. 29. Органът по чл. 3, ал. 5:
1. спира експлоатацията или започването
на дейности на всяка инсталация или свързана инфраструктура – когато установи, че
мерките, предложени в доклада за големите
опасности за предотвратяване или ограничаване на последиците от големи аварии или
в уведомленията за сондажни дейности или
комбинирани дейности, са недостатъчни за
изпълнение на изискванията на наредбата;
2. намалява срока между подаването на
доклада за големите опасности или документите по чл. 22 и започването на дейностите – в изключителни случаи, при условие че
не се засягат безопасността и опазването на
околната среда;
3. изисква от титуляря на разрешение или
от концесионера или от оператора или собственика, в зависимост от конкретния случай, да
предприеме пропорционални мерки за предот
вратяване на големи аварии при дейностите
по търсене и проучване или проучване, или
добив на подземни богатства – нефт и природен газ, във водите по чл. 2, ал. 1;
4. предприема подходящи мерки за осигуряване на непрекъсната безопасност на
дейностите – в случаите по чл. 13, ал. 3 – 5;
5. изисква подобрения, а при необходимост – и забранява експлоатацията на всяка
инсталация или на част от нея, или на всяка
свързана инфраструктура:
а) когато в резултат от проверка при констатация по чл. 13, ал. 3 или при периодичен
преглед на доклада за големите опасности
по чл. 22, ал. 1, т. 5 или измененията на
уведомленията по чл. 22, ал. 1, т. 8 – 10 е
установено, че не са изпълнени изискванията
на тази наредба, или
б) при основателни съмнения за безопасността на дейностите по търсене и проучване
или проучване, или добив на подземни богатства – нефт и природен газ, във водите по
чл. 2, ал. 1 или на инсталациите.
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ПОЛИТИК А ЗА ПРЕВЕНЦИЯ
Чл. 30. (1) Титулярят на разрешение или концесионерът, или операторът, или собственикът,
в зависимост от конкретния случай, изготвя
корпоративна политика за предотвратяване на
големи аварии и осигурява прилагането є на
всички етапи при извършване на дейностите
по търсене и проучване или проучване, или добив на подземни богатства – нефт и природен
газ, във водите по чл. 2, ал. 1, включително
чрез установяване на подходящи мерки за
наблюдение с цел осигуряване ефективността
на политиката.
(2) Корпоративната политика по а л. 1
съдържа информацията по част 8 от приложение № 3.
(3) Корпоративната политика по ал. 1 се
съобразява с отговорността на титуляря на
разрешение или концесионера, или оператора,
или собственика, в зависимост от конкретния
случай, за контрол на рисковете от големи
аварии, произтичащи от дейността им, и за
постоянно подобряване на контрола на рисковете с цел осигуряване на висока степен
на защита във всеки момент.
(4) Корпоративната политика може да съдържа и механизъм за осигуряване на диалог и
сътрудничество между органите по чл. 3, ал. 1,
титуляря на разрешение или концесионера,
или оператора, или собственика, в зависимост
от конкретния случай, и представителите на
работниците.
(5) Корпоративната политика по ал. 1 съдържа мерки, включително за производствени
и непроизводствени инсталации, разположени
извън границите на Европейския съюз, използвани от титуляря на разрешение или от
концесионера, или от оператора, или от собственика, в зависимост от конкретния случай.
Чл. 31. (1) Титулярят на разрешение или
концесионерът, или операторът, или собственикът, в зависимост от конкретния случай,
изготвя документ за системата за управление
във връзка с безопасността и околната среда.
(2) Системата по ал. 1 съдържа описание на:
1. организационните мерки за контрол на
големи опасности;
2. мерките за изготвяне и подаване на
доклади за големите опасности, а при необходимост – и други документи съгласно тази
наредба;
3. схеми за независима проверка по чл. 26.
(3) Титулярят на разрешение или концесионерът, или операторът, или собственикът,
в зависимост от конкретния случай, участва
при провеждането на тристранни консултации
по чл. 20.
(4) При необходимост ангажиментите на
титуляря на разрешение или концесионера, или
оператора, или собственика, в зависимост от
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конкретния случай, за провеждането на тристранни консултации по чл. 20 се определят с
корпоративната политика за предотвратяване
на големи аварии.
Чл. 32. (1) Корпоративната политика за
предотвратяване на големи аварии и системите за управление във връзка с безопасността
и опазването на околната среда се изготвят
в съответствие с части 8 и 9 от приложение
№ 3 и с приложение № 6.
(2) Корпоративната политика за предотвратяване на големи аварии се изготвя в писмена
форма и определя:
1. общите цели и мерки за контрол на
риска от големи аварии;
2. мерките за постигане на целите по т. 1
на корпоративно ниво;
3. прилагане на мерките по т. 1 на корпоративно ниво.
(3) Системата за управление във връзка с
безопасността и околната среда се включва в
рамките на общата система за управление на
титуляря на разрешение или концесионера,
или оператора, или собственика, в зависимост
от конкретния случай.
(4) Системата по ал. 3 включва организационна структура, отговорности, практики,
процедури, процеси и ресурси за определяне
и изпълнение на политиката по ал. 1.
Чл. 33. Титулярят на разрешение или концесионерът, или операторът, или собственикът,
в зависимост от конкретния случай, изготвя
и поддържа пълен опис на оборудването за
аварийно реагиране при извършване на дейностите по търсене и проучване или проучване,
или добив на подземни богатства – нефт и
природен газ, във водите по чл. 2, ал. 1.
Чл. 34. (1) Титулярят на разрешение или
концесионерът, или операторът, или собственикът, в зависимост от конкретния случай,
след консултации с органа по чл. 3, ал. 5, в
съответствие с приоритетите за сътрудничество съгласно приложение № 7 и въз основа на
обмена на знания, информация и опит изготвя
и преразглежда стандарти и ръководства за
най-добрите практики за контрол на големите
опасности на всички етапи на проектирането
и работния жизнен цикъл на дейностите по
търсене и проучване или проучване, или добив
на подземни богатства – нефт и природен газ,
във водите по чл. 2, ал. 1.
(2) Стандартите и ръководствата по ал. 1
трябва да съдържат мерки и препоръки за:
1. подобряване целостта на сондажа, оборудването и преградите за контрол на сондажа, конструкция на сондажа, колонна глава,
обсадни колони, циментови пояси, превентори, фонтанно оборудване и други, както и
наблюдение на тяхната ефективност;
2. подобряване на първичното ограничаване;
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3. подобряване на вторичното ограничаване,
което намалява разрастването при възникване
на голяма авария, включително фонтаниране
на сондажа;
4. надеждно вземане на решения;
5. управление и надзор на дейностите,
свързани с големи опасности;
6. компетентност на лицата на ръководни
длъжности;
7. ефективно управление на риска;
8. оценка на надеждността на критичните
системи във връзка с безопасността и околната среда;
9. ключови показатели за ефективността;
10. ефективно съчетаване на системите
за управление във връзка с безопасността и
опазването на околната среда между титуляря на разрешение или концесионера, или
оператора, или собственика, в зависимост от
конкретния случай, и други лица, участващи
в дейностите по търсене, проучване и добив
на подземни богатства – нефт и природен газ,
във водите по чл. 2, ал. 1.
(3) Титулярят на разрешение или концесионерът, или операторът, или собственикът, в
зависимост от конкретния случай, гарантира,
че корпоративната политика за предотвратяване на големи аварии обхваща и техните
производствени и непроизводствени инсталации извън границите на Европейския съюз.
Чл. 35. (1) Титулярят на разрешение или
концесионерът, или операторът, или собственикът, в зависимост от конкретния случай,
предприема подходящи мерки, когато дейността му създава непосредствена опасност за
човешкото здраве или значително увеличава
риска от голяма авария.
(2) При необходимост мерките по ал. 1
могат да включват и спиране на съответната
дейност, докато опасността или рискът не
бъдат контролирани по подходящ начин.
(3) Титулярят на разрешение или концесионерът, или операторът, или собственикът, в
зависимост от конкретния случай, уведомява
органите по чл. 3, ал. 3 и 5 незабавно, но не
по-късно от 24 часа, за предприетите мерки
по ал. 1 и 2.
Чл. 36. Тит ул ярят на разрешение или
концесионерът, или операторът, или собственикът, в зависимост от конкретния случай,
предприема подходящи мерки за използване
на подходящи технически средства или процедури за подобряване на надеждността на
събирането и съхраняването на данни, които са
от значение, включително за предотвратяване
на евентуалното им манипулиране.
Чл. 37. (1) Дружествата, регистрирани на
територията на Република България, които осъществяват пряко или чрез дъщерни
дружества дейности по търсене и проучване
или проучване, или добив на подземни богатства – нефт и природен газ, във водите по
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чл. 2, ал. 1 или извън границите на ЕС като
титуляри или концесионери, или оператори по
искане на органа по чл. 3, ал. 5, представят
писмен доклад за всякакви големи аварии с
тяхно участие.
(2) В искането за доклад по ал. 1 органът
по чл. 3, ал. 5 описва подробно исканата
информация. Докладите се обменят по реда
на чл. 4.
Чл. 38. (1) Титулярят на разрешение или
концесионерът, или операторът, или собственикът, в зависимост от конкретния случай,
трябва да спазва мерките, установени в доклада
за големите опасности и в плановете, посочени в уведомленията за сондажни дейности
и в уведомленията за комбинирани дейности.
(2) Титулярят на разрешение или концесионерът, или операторът, или собственикът, в
зависимост от конкретния случай, осигурява
на органите по чл. 3, ал. 1 или на оправомощени от тях лица достъп до инсталация или
плавателен съд, използвани за извършването
на дейностите по търсене и проучване или
проучване, или добив на подземни богатства – нефт и природен газ, във водите по
чл. 2, ал. 1, включително превоз на оборудване във всяко разумно време, както и други
средства за задоволяване на потребностите
във връзка с посещенията на инсталациите,
за да се улеснят упражняването на контрол
от компетентните органи, извършването на
проверки, разследвания и действия по осигуряване спазването на изискванията на тази
наредба.
Чл. 39. (1) Органите по чл. 3, ал. 3 и 5
разработват съвместно годишни планове за
ефективен контрол на големи опасности,
включително чрез проверки, въз основа на
управление на риска и в съответствие с док
лада за големите опасности и документите
по чл. 22.
(2) Годишните планове по ал. 1 се изготвят
в срок до 30 ноември на предходната календарна година.
(3) Органите по чл. 3, ал. 3 и 5 съвместно
извършват преглед на ефективността на плановете по ал. 1 на всеки три години.
Г л а в а
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АВАРИЙНА ГОТОВНОСТ И АВАРИЙНО
РЕАГИРАНЕ
Чл. 40. (1) Титулярят на разрешение или
концесионерът, или операторът, или собственикът, в зависимост от конкретния случай,
изготвя вътрешен план за аварийно реагиране
за овладяване и ликвидиране на последиците
от големи аварии, включително инциденти,
при които има непосредствен риск от голяма
авария с инсталациите и свързаната инфраструктура, използвани за извършване на дейности по търсене и проучване или проучване,
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или добив на подземни богатства – нефт и
природен газ, във водите по чл. 2, ал. 1 или
във връзка с такива дейности.
(2) Планът по ал. 1 се изготвя в съответствие с част 10 от приложение № 3.
(3) Титулярят на разрешение или концесионерът, или операторът, или собственикът, в
зависимост от конкретния случай, поддържа
необходимото оборудване и квалификация на
персонала в съответствие с вътрешния авариен
план, така че да са на разположение по всяко
време, като при необходимост ги предоставя
на разположение на органа по чл. 3, ал. 2.
(4) Вътрешният авариен план, изготвен от
титуляря на разрешение или от концесионера,
или от оператора, или от собственика, в зависимост от конкретния случай, се привежда в
изпълнение незабавно при голяма авария или
при ситуация, при която има непосредствен
риск от голяма авария.
(5) Планът по ал. 1 се актуализира при
всяко съществено изменение на доклада за
големите опасности по чл. 22, ал. 1, т. 5 или
на уведомленията по чл. 22, ал. 1, т. 8 – 10.
Актуализацията на плана се подава до органа
по чл. 3, ал. 5.
(6) Вътрешният авариен план се съчетава с
други мерки, свързани със защитата и спасяването на персонала от засегнатата инсталация,
с цел осигуряване на личната безопасност и
оцеляването.
Чл. 41. (1) Националният авариен план
за борба с нефтени разливи в Черно море се
въвежда в действие със заповед на министърпредседателя:
1. при големи разливи;
2. когато силите и средствата, включени
в съответния авариен план, са недостатъчни
за ликвидиране на разлива;
3. когато е необходима меж д у народна
помощ в рамките на Европейския съюз, регионалното сътрудничество на страните от
Черноморския басейн или от специализирани
международни компании.
(2) Външният план за аварийно реагиране по чл. 3, ал. 2, т. 2 е неразделна част от
плана по ал. 1.
(3) Външният план за аварийно реагиране
обхваща всички нефтени и газови инсталации
във водите по чл. 2, ал. 1 или свързаната инфраструктура, както и областите, които биха
могли да бъдат засегнати, като подробно се
описват ролята и финансовите задължения
на титулярите на разрешения или концесионерите.
(4) Външният план за аварийно реагиране
се изготвя в съответствие с приложение № 8
и т. 2 и 3 от приложение № 9 и се предоставя
на разположение на Европейската комисия,
на други държави – членки на Европейския
съюз, които биха могли да бъдат засегнати,
и на обществеността.
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(5) Когато предоставя на разположение
външния план за аварийно реагиране, органът по чл. 3, ал. 4 гарантира, че оповестената
информация не излага на риск безопасността
и сигурността на нефтените и газовите инсталации във водите по чл. 2, ал. 1 и тяхната
експлоатация, включително не уврежда икономическите интереси на държавите – членки
на Европейския съюз, или личната безопасност и благосъстоянието на служители на
държавите членки.
(6) Външният план за аварийно реагиране
се изготвя под ръководството на министъра на
вътрешните работи от представители на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството
на енергетиката, Министерството на отбраната
и други административни структури, свързани
с управлението на морските пространства,
съвместно с титулярите на разрешения или
концесионерите, или операторите, или собствениците, в зависимост от конкретния случай.
При изготвяне на плана се взема предвид
актуалната редакция на вътрешните планове
за аварийно реагиране на съществуващите
или планираните инсталации или свързаната инфраструктура в областта, обхваната от
външния план за аварийно реагиране.
(7) Предприемат се подходящи мерки за
постигане на висока степен на обща съвместимост и оперативна съвместимост на
оборудването и квалификацията за реагиране
между всички държави – членки на Европейския съюз, в географския регион и когато е
целесъобразно, извън него.
(8) Органите по чл. 3, ал. 1 насърчават
отрасъла да разработва оборудване и предоставят по договор услуги за реагиране, които
са съгласувани и са оперативно съвместими
в целия географски район.
(9) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията чрез ИАМА
съхранява данни за оборудването и услугите
за аварийно реагиране в съответствие с т. 1 от
приложение № 9. Тези данни се предоставят на
разположение на другите държави – членки на
Европейския съюз, които биха могли да бъдат
засегнати, на Европейската комисия, както
и на съседни трети държави, при условията
на взаимност.
(10) Титулярят на разрешение или концесионерът, или операторът, или собственикът,
в зависимост от конкретния случай, редовно
извършва проверка на своята готовност за
ефективна реакция при големи аварии и
провеж да ежегодно тренировки и у чения
съвместно с органите по чл. 3, ал. 2 – 5.
(11) Титулярят на разрешение или концесионерът, или операторът, или собственикът, в
зависимост от конкретния случай, предоставя
ежегодни доклади на органите по чл. 3, ал. 3
и 4 за резултатите от извършените проверки
и проведените тренировки и учения по ал. 10.
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(12) Органите по чл. 3, ал. 1 съвместно
разработват сценарии за сътрудничество при
извънредни ситуации.
(13) Сценариите по ал. 12 редовно се оценяват от органите по чл. 3, ал. 3 и 4 и при
необходимост се актуализират.
Чл. 42. (1) Титулярят на разрешение или
концесионерът, или операторът, или собственикът, в зависимост от конкретния случай,
уведомява незабавно органа по чл. 3, ал. 3 за
големи аварии или за ситуации, при които
има непосредствен риск от голяма авария.
(2) Уведомлението по ал. 1 съдържа описание на обстоятелствата, включително по
възможност мястото, възможното въздействие
върху околната среда и основните последици,
които биха могли да възникнат.
(3) В случай на голяма авария титулярят
на разрешение или концесионерът, или операторът, или собственикът, в зависимост от
конкретния случай, предприема всички подходящи мерки за предотвратяване на разрастването и за ограничаване на последиците є.
(4) Органите по чл. 3, ал. 1 оказват съдействие на титуляря на разрешение или концесионера, или на оператора, или собственика,
в зависимост от конкретния случай, включително чрез предоставяне на допълнителни
ресурси.
(5) Необходимата информация за пълно
разследване по чл. 7 се събира в хода на
действията за аварийно реагиране.
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(4) Когато има риск предвидимите транс
гранични въздействия от големи аварии да
засегнат трети държави, органът по чл. 3,
ал. 5 предоставя на третите държави достъп
до съответната информация при условията
на взаимност.
(5) Органът по чл. 3, ал. 2 координира с
другите държави – членки на Европейския
съюз, мерки за предотвратяване на възможните
отрицателни въздействия от дейностите по
търсене и проучване или проучване, или добив
на подземни богатства – нефт и природен газ,
във водите по чл. 2, ал. 1, включително за области извън границите на Европейския съюз.
(6) Органите по чл. 3, ал. 1 редовно проверяват своята готовност за ефективна реакция при големи аварии в сътрудничество с
държавите – членки на Европейския съюз,
които биха могли да бъдат засегнати, съответните агенции на Европейския съюз и с
трети държави, които биха могли да бъдат
засегнати – при условията на взаимност.
(7) Органите по чл. 3, ал. 1 могат да поискат съдействие от Европейската комисия за
провеждане на учения за проверка на трансграничните механизми за аварийно реагиране.
(8) В случай на голяма авария или на
непосредствена заплаха от голяма авария,
която е довела или може да доведе до транс
гранични въздействия, органът по чл. 3, ал. 2
незабавно уведомява Европейската комисия
и тези държави – членки на Европейския
съюз, или трети държави, които биха могли
да бъдат засегнати от ситуацията, като постоянно предоставя информация, необходима за
ефективно аварийно реагиране.

Чл. 43. (1) Когато органът по чл. 3, ал. 5
прецени, че има вероятност от голяма авария
при дейностите по търсене и проучване или
проучване, или добив на подземни богатства – нефт и газ, във водите по чл. 2, ал. 1,
която да окаже сериозно въздействие върху
околната среда в друга държава – членка на
Европейския съюз, преди започването на дейностите съответната информация се препраща
до държавата – членка на Европейския съюз,
която би могла да бъде засегната, за съвместно
предприемане на мерки за предотвратяване
на щетите.
(2) Органът по ал. 1 предоставя информация
по искане на държави – членки на Европейския съюз, които считат, че има вероятност
да бъдат засегнати от авария при дейностите
по търсене и проучване или проучване, или
добив на подземни богатства – нефт и газ,
във водите по чл. 2, ал. 1 за оценка на ефективността на мерките.
(3) Определените по реда на ал. 1 и 2 големи опасности се посочват във външния и
вътрешните планове за аварийно реагиране
с цел да се улесни съвместната ефективна
реакция при голяма авария.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Външен план за аварийно реагиране“
е план, който описва стратегията за действие
и мерките за предотвратяване на разрастването или за ограничаване на последиците от
голяма авария при дейностите по търсене и
проучване или проучване, или добив на подземни богатства – нефт и природен газ, във
водите по чл. 2, ал. 1 с използване на всички
ресурси, с които титулярят на разрешение,
концесионерът или операторът разполага, описани в съответния вътрешен план за аварийно
реагиране, както и всякакви допълнителни
ресурси, осигурени от единната спасителна
система по Закона за защита при бедствия.
2. „Вътрешен план за аварийно реагиране“
е план, изготвен от титуляря на разрешение,
концесионера, оператора или собственика
съгласно изискванията на наредбата относно
мерките за предотвратяване разрастването или
за ограничаване на последиците от голяма
авария при дейностите по търсене и проучване или проучване, или добив на подземни
богатства – нефт и природен газ, във водите
по чл. 2, ал. 1.
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3. „Голяма авария“ по отношение на инсталация или свързана инфраструктура е:
а) инцидент, включително взрив, пожар,
изгубване на контрола върху сондаж или
изпускане на нефт, природен газ или опасни
вещества, които водят или могат да доведат до
смърт или до сериозни наранявания на лица;
б) инцидент, пораждащ сериозни щети за
инсталацията или свързаната инфраструктура,
който води или може да доведе до смърт или
до сериозни наранявания на лица;
в) инцидент, водещ до смърт или сериозни
наранявания на пет или повече лица, намиращи се на инсталация – източник на опасност, разположена във водите по чл. 2, ал. 1,
или които участват в дейностите по търсене
и проучване или проучване, или добив на
подземни богатства – нефт и природен газ,
във водите по чл. 2, ал. 1;
г) всеки значителен екологичен инцидент,
възникнал в резултат от инциденти по букви
„а“, „б“ и „в“.
За да се определи дали даден инцидент
съставлява голяма авария по букви „а“, „б“
или „г“, инсталациите, на които обикновено
няма човешко присъствие, се приемат за инсталации, на които има човешко присъствие.
4. „Голяма опасност“ е ситуация, която
може да доведе до голяма авария.
5. „Добив“ е извличане във водите по чл. 2,
ал. 1 на нефт и природен газ от подземните
слоеве на площ, обект на разрешение за търсене
и проучване или за проучване или на концесия
за добив, включително преработката на нефт
и природен газ във водите по чл. 2, ал. 1 и
техния пренос чрез свързана инфраструктура.
6. „Ефективност на реагирането при нефтен разлив“ е ефективност на системите за
реагиране при нефтен разлив, определена
чрез анализ на честотата, продължителността
и графика на условията на околната среда,
които биха попречили да се реагира. Оценката на ефективността на реагирането при
нефтен разлив се изразява като процент от
време, през което тези условия не са налице,
и включва описание на оперативните ограничения за засегнатите инсталации в резултат
на тази оценка.
7. „Зона на безопасност“ е площта на
разстояние до 500 метра от всяка част на
инсталацията съгласно Закона за морските
пространства, вътрешните водни пътища и
пристанищата на Република България. Тя
включва и водния стълб от морската повърхност до дъното. Зоните могат да са с
по-големи размери, когато това е допустимо
от общоприетите международни стандарти.
8. „Започване на дейностите“ е включването
за първи път на инсталацията или свързаната
инфраструктура в извършването на дейностите,
за които е предназначена.
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9. „Значителен екологичен инцидент“ е
инцидент, който води или може да доведе до
сериозни неблагоприятни въздействия върху
околната среда по смисъла на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване
на екологични щети.
10. „Изпълнител“ е всяко физическо или
юридическо лице, с което операторът или собственикът е сключил договор за изпълнение
на конкретни задачи от името на оператора
или на собственика, или на титуляря на разрешение, или на концесионера.
11. „Инсталация“ е стационарно, трайно прикрепено или подвижно съоръжение
или комбинация от съоръжения, постоянно
свързани помежду си с мостове или други
конструкции, използвани за извършване на
дейности по търсене и проучване или проучване, или добив на подземни богатства – нефт
и природен газ, във водите по чл. 2, ал. 1 или
във връзка с такива дейности.
12. „Инцидент“ е непредвидимо или трудно прогнозируемо, ограничено по време и
пространство действие, с висока интензивност
на сили или вследствие на човешка дейност,
застрашаващо живота или здравето на хората,
имуществото или околната среда.
13. „Комбинирана дейност“ е дейност, осъществявана от инсталация съвместно с друга
инсталация или инсталации за цели, свързани
с друга или другите инсталации, която оказва
съществено въздействие върху рисковете за
безопасността на хората или опазването на
околната среда на някоя инсталация или на
всички тях.
14. „Критични елементи във връзка с безопасността и околната среда“ са части на дадена инсталация, включително компютърните
програми, чиято цел е да предотвратят или
да ограничат последиците от голяма авария
или чиято неизправност би могла да причини
голяма авария или да допринесе съществено
за такава авария.
15. „Независима проверка“ е оценка и пот
върждение на точността на конкретни писмени
декларации от физическо и/или юридическо
лице или организационно подразделение на
титуляря на разрешение или на концесионера,
или на оператора, или на собственика, което
не се контролира или влияе от физическо и/
или юридическо лице или организационното
подразделение, използващо декларациите.
16. „Нефтен разлив“ е всяко изхвърляне
на нефт във водата, опасно за здравето на
хората или околната среда, независимо от
причините и обстоятелствата, предизвикали
това изхвърляне.
17. „Ликвидиране на нефтен разлив“ е
комплекс от действия, насочени към ликвидиране на нефтения разлив и намаляване на
неговото вредно въздействие върху околната
среда и човешкото здраве.
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18. „Непроизводствена инсталация“ е инсталация, различна от инсталация, която се
използва за добив на нефт и природен газ.
19. „Оператор“ е лице, определено от титуляря по предоставено разрешение за търсене
и проучване или за проучване или от концесионера по предоставена концесия за добив
на подземни богатства – нефт и природен газ,
във водите по чл. 2, ал. 1, за извършване на
дейности по търсене и проучване или проучване, или добив, включително планиране
и изпълнение на сондажни дейности или
управление и контрол на функциите на производствена инсталация.
20. „Отрасъл“ са физически и/или юридически лица, които пряко участват в търсене
и проучване или проучване, или добив на
подземни богатства – нефт и природен газ,
във водите по чл. 2, ал. 1.
21. „Подходящ“ е правилен или напълно
уместен за дадено изискване или ситуация,
включително въз основа на оценка на пропорционалните усилия и разходи, основаващ
се на обективни доказателства и доказан чрез
анализ, сравнение с подходящи стандарти или
други решения, които са били използвани
при сравними ситуации от други органи или
отрасли.
22. „Приемане“ във връзка с доклада за
големите опасности е писменото съобщение
от органа по чл. 3, ал. 5 до титуляря на разрешение или на концесионера или до оператора
или собственика, че ако бъде изпълнен по
описания в него начин, докладът отговаря
на изискванията на наредбата. Приемането
не предполага прехвърляне на отговорността
за контрола на големите опасности.
23. „Приемлив“ във връзка с риск е ниво на
риск, по отношение на което времето, разходите или усилията за по-нататъшното му намаляване биха били силно непропорционални
спрямо ползите от подобно намаляване. При
оценка на пропорционалността на времето,
разходите или усилията спрямо ползите от понататъшното намаляване на риска се вземат
предвид най-добрите практики във връзка с
нивата на иска, съвместими с начинанието.
24. „Производствена инсталация“ е инсталация, която се използва за добив.
25. „Търсене и проучване“ е сондирането в
даден участък и всички съответни, свързани
с нефт и природен газ дейности във водите
по чл. 2, ал. 1, необходими на етапа преди
дейностите, свързани с добива.
26. „Риск“ е вероятност от възникване на
вредни последици за населението и имуществото му, икономиката и околната среда
в резултат на опасността и уязвимостта за
дадената територия.
27. „Свързана инфраструктура“ е инфраструктурата в рамките на зоната на безопасност
или в рамките на съседна зона всеки сондаж
и свързани структури, допълнителни съоръжения и устройства, свързани с инсталацията;
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всякаква апаратура и обекти, разположени на
главната конструкция на инсталацията или
прикрепени към нея; всякаква прикрепена
към тръбопровода апаратура и обекти.
28. „Свързани с нефт и газ дейности във
водите по чл. 2, ал. 1“ са всички дейности
във връзка с инсталация или свързана инфраструктура, включително тяхното проектиране, планиране, изграждане, експлоатация и
извеждане от експлоатация, отнасящи се до
търсене и проучване или проучване, или добив на подземни богатства – нефт и природен
газ, във водите по чл. 2, ал. 1, но без пренос
на нефт и природен газ от един бряг до друг.
29. „Собственик“ е собственикът на не
производствена инсталация или лицето, което
на правно основание вместо него контролира
дейността на непроизводствена инсталация.
30. „Сондажна дейност“ е всяка дейност,
свързана със сондаж, която би могла да доведе
до случайно изпускане на вещества, които биха
могли да предизвикат голяма авария, включително прокарването на сондаж, укрепване на
стените на прокарания сондаж, изпитания на
сондажа, перфориране на експлоатационната
колона, усвояване на сондажа, интензификационни работи в сондажите, ремонтът или
промяната на сондаж, спирането на сондажни
дейности или окончателното напускане на
сондаж.
31. „Съществено изменение“ е изменение на
основанието за приемане на първоначалния
доклад, включително материалните промени,
наличието на нови знания или технологии и
измененията в оперативното управление – при
доклад за големи опасности; изменение на
основанието за подаване на първоначалното
у ведомление, вк лючително материа лните
промени, замяната на инсталацията с друга,
наличието на нови знания или технологии и
измененията в оперативното управление – при
уведомление за сондажни дейности или за
комбинирани дейности.
§ 2. С наредбата се въвеждат изискванията
на Директива 2013/30/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г.
относно безопасността на свързаните с нефт
и газ дейности в крайбрежни води и за изменение на Директива 2004/35/ЕО (ОВ, L 178/66
от 28 юни 2013 г.).
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Наредбата се приема на основание
чл. 77а от Закона за подземните богатства.
§ 4. Изискванията на тази наредба се прилагат от влизането є в сила за:
1. Титуляри на разрешение или концесионери, оператори или собственици, планиращи
производствени инсталации.
2. Титуляри на разрешение или концесионери или оператори, планиращи или извършващи
сондажни дейности.
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§ 5. Изискванията на тази наредба се
прилагат за съществу ващи инсталации и
свързана инфраструктура не по-късно от 30
ноември 2017 г.
§ 6. Разпоредбата на чл. 12 не се прилага за дейности по търсене и проучване или
проучване, или добив на нефт и природен газ
във водите по чл. 2, ал. 1, за които е издадено
разрешение за търсене и проучване или за
проучване или е предоставена концесия за
добив до 24 април 2012 г., освен при необходимост от прокарване на нови сондажи.
§ 7. Министърът на външните работи уведомява Европейската комисия за националните
мерки, които са предприети във връзка с достъпа до знания, активи и експертни ресурси,
включително за официални споразумения по
чл. 4, ал. 2 в срок до 19 юли 2016 г.
§ 8. Органът по чл. 3, ал. 5 утвърждава
образец за докладване на информацията по
чл. 5, ал. 1 в 3-месечен срок от влизането в
сила на наредбата.
Приложение № 1
към чл. 3, ал. 5, т. 8, буква „а“

Обмен на информация и прозрачност
1. Общият формат за докладване на данни
за показателите за големи опасности трябва
да позволява съпоставяне на информацията от
органите по чл. 3, ал. 1 и съпоставяне на информацията от отделните титуляри на разрешения,
концесионери и оператори.
2. Титулярите на разрешения, концесионерите
и операторите предоставят на органите по чл. 3,
ал. 1 информация за:
а) непреднамерено изпускане на нефт, газ
или други опасни вещества, независимо дали
са запалени, или не;
б) загуба на контрол над сондажа, изискваща привеждане в действие на оборудването за
конт рол на сонда жа, превентори, фонтанно
оборудване и други, или повреда на преграда на
сондажа, изискваща нейната замяна или ремонт;
в) неизправност на критичен елемент във
връзка с безопасността и околната среда;
г) съществено нарушение на конструктивната
цялост или загуба на защитата при пожар или
експлозия, или загуба на позиция по отношение
на подвижна инсталация;
д) плавателни съдове, заплашени от сблъсък,
и действителен сблъсък на съдове с инсталация
в териториалното море, континенталния шелф
и в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море;
е) произшествия с хеликоптери в пределите
на инсталации в териториалното море, континенталния шелф и в изключителната икономическа
зона на Република България в Черно море или
близо до тях;
ж) всеки смъртен случай;
з) всички сериозни наранявания на 5 или
повече лица при една и съща авария;
и) всеки случай на евакуация на персонал;
к) значителен екологичен инцидент.
3. Годишните доклади съдържат най-малко
следната информация:
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а) брой, възраст и местоположение на инсталациите;
б) брой и вид на извършените инспекции и
разследвания, действия по изпълнението или
присъди;
в) информация за инциденти съгласно общата
система за докладване;
г) всяко съществено изменение на регулаторната рамка на дейностите в териториалното
море, континенталния шелф и в изключителната
икономическа зона на Република България в
Черно море;
д) резултатите от търсенето и проучването
или проучването, или добива на подземни богатства – нефт и природен газ, в териториалното
море, континенталния шелф и в изключителната
икономическа зона на Република България в
Черно море по отношение на предотвратяването
на големи аварии и ограничаването на последиците от възникнали големи аварии.
4. Информацията по т. 2 се състои от фактологична информация и аналитични данни относно
търсенето и проучването или проучването, или
добива на подземни богатства – нефт и природен
газ, в териториалното море, континенталния
шелф и в изключителната икономическа зона
на Република България в Черно море и е недвусмислена. Предоставената информация и данни
са такива, че работата на отделните титуляри на
разрешения, концесионери и оператори да може да
се съпоставя в рамките на Република България,
а резултатите на отрасъла като цяло да може
да се съпоставят между държавите – членки на
Европейския съюз.
5. Събраната и натрупана информация по т. 2
дава възможност на органите по чл. 3, ал. 1 за
отправяне на ранно предупреждение за възможно влошаване на състоянието на преградите от
критично значение за безопасността и околната
среда, както и за предприемане на превантивни
действия. Тази информация показва и общата
ефективност на мерките и средствата за контрол,
прилагани от отделните титуляри на разрешения, концесионери и оператори и от отрасъла
като цяло, по-специално за предотвратяване на
големи аварии и за свеждане до минимум на
рисковете за околната среда.
6. За да се изпълнят изискванията на чл. 5,
ал. 1, се разработва опростен формат за улесняване публикуването на съответната информация
съгласно т. 2 от настоящото приложение и за
изготвяне на доклади съгласно чл. 7 по начин,
който позволява лесен достъп за обществеността и улеснява трансграничното съпоставяне на
данните.
Приложение № 2
към чл. 3, ал. 9
При извършването на задълбочена оценка
на докладите за големите опасности органът по
чл. 3, ал. 5 се уверява, че:
1. е представена цялата необходима фактологична информация;
2. титулярят на разрешение, концесионерът
или операторът е установил всички разумно предвидими опасности от голяма авария, отнасящи
се до инсталацията и нейните функции, заедно
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със събитията, които могат да ги предизвикат, и
че методологията и критериите за оценка, възприети за целите на управлението на риска от
големи аварии, са ясно обяснени, включително
и факторите за несигурност при анализа;
3. при управлението на риска са отчетени
всички съответни етапи от жизнения цикъл на
инсталацията и е направена прогноза за всички
предвидими ситуации, включително:
а) по какъв начин в проектните решения,
описани в уведомлението за проекта, е отчетено
управлението на риска, така че да се отразят
принципите, свързани с безопасността и околната среда;
б) технологията на сондиране и изпитанията
на сондажа от инсталацията по време на експлоатацията є;
в) технологията на сондиране на експлоатационните сондажи, оборудването на сондажите,
перфориране на експлоатационната колона и
усвояване на сондажа, преди дадена производствена инсталация да започне добив;
г) по какъв начин да се започнат комбинираните дейности с друга инсталация;
д) по какъв начин ще започне извеждането
от експлоатация на инсталацията;
4. по какъв начин мерките за ограничаване на
риска, набелязани като част от управлението на
риска, ще бъдат прилагани при необходимост за
ограничаване на риска до приемливо равнище;
5. определянето на необходимите мерки за
постигане на приемливи равнища на риска
титулярят на разрешение, концесионерът или
операторът убедително е доказал, че са взети
предвид съответните добри практики и преценки,
основавани на надеждни инженерни познания,
и най-добри управленски практики, както и
принципите, свързани с човешкия и организационния фактор;
6. мерките и организацията за откриването
на авария и бързото и ефективно реагиране са
ясно определени и обосновани;
7. мерките за организация на напускането,
евакуацията и спасяването, както и мерките за
ограничаване на разрастването на извънредната
ситуация и намаляване на въздействието върху
околната среда, са съчетани логично и систематично, при отчитане на вероятните условия на
извънредната ситуация, при които те ще бъдат
прилагани;
8. по какъв начин изискванията са отразени
във вътрешния план за аварийно реагиране и
дали е представено копие, или подходящо описание на вътрешния план за аварийно реагиране;
9. системата за управление във връзка с безопасността и околната среда, описана в доклада
за големите опасности, е подходяща за осигуряването на контрол над основните рискове по
отношение на големи опасности на всеки етап
от жизнения цикъл на инсталацията, дали тя
осигурява спазването на всички приложими
нормативни разпоредби и дали предвижда одит
на системата и изпълняване на препоръките от
одита;
10. схемата за независима проверка е ясно
обяснена.
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Приложение № 3
към чл. 16, ал. 1

Информация, която трябва да бъде включена
в документите, които се подават до органа по
чл. 3, ал. 5
1. ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ПОДАВА
В УВЕДОМЛЕНИЕТО ЗА ПРОЕКТ ИЛИ ЗА
ПРОМЯНА НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА
ПРОИЗВОДСТВЕНА ИНСТАЛАЦИЯ
Уведомлението за проект и уведомлението за
промяна на местоположението на производствена
инсталация, които се подават съгласно чл. 22,
ал. 1, т. 3 и 10 съответно, съдържат най-малко
следната информация:
1.1. име и адрес на титуляря на разрешението
или на концесионера, или на оператора или собственика, в зависимост от конкретния случай;
1.2. описание на процеса на проектиране за
търсещи, проучвателни или добивни дейности и
системи от първоначалната концепция до представения проект или подбора на съществуваща
инсталация, използваните приложими стандарти
и концепциите за проекта, включени в процеса;
1.3. описание на избора на концепция за
проекта във връзка със сценариите за големи
опасности за конкретната инсталация и нейното
местоположение, както и параметрите за контрол
на първостепенния риск;
1.4. доказателство, че концепцията допринася
за намаляване на рисковете от големи опасности
до приемливо равнище;
1.5. описание на инсталацията и условията на
мястото, на което се предлага да се разположи тя;
1.6. описание на всякакви екологични, метеорологични и подводни ограничения по отношение
на безопасността на дейностите и мерките за
набелязване на рисковете по отношение на подводни и морски опасности, като тръбопроводите
и местата за привързване на съседни инсталации;
1.7. описание на видовете дейности, свързани
с голяма опасност, които ще се осъществяват;
1.8. общо описание на системата за управ
ление във връзка с безопасността и околната
среда, чрез която трябва да бъде поддържана
ефективността на мерките за контрол на риска
по отношение на големите аварии;
1.9. описание на схемите за независима проверка и първоначален списък на критичните
елементи във връзка с безопасността и околната
среда и изискваните във връзка с тях резултати;
1.10. когато съществуваща производствена
инсталация трябва да бъде преместена на ново
място, за да бъде използвана за различна добивна
дейност – доказателство за това, че инсталацията
е подходяща за предложената добивна дейност;
1.11. когато непроизводствена инсталация
трябва да бъде преобразувана, за да се използва
като производствена – доказателство за това,
че инсталацията е подходяща за такова пре
образуване.
2. ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ПОДАВА В
ДОКЛАДА ЗА ГОЛЕМИТЕ ОПАСНОСТИ ЗА РАБОТА НА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИНСТАЛАЦИЯ
Докладите за големите опасности за дадена
производствена инсталация съдържат най-малко
следната информация:
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2.1. описание на начина, по който е отразен
отговорът на органа по чл. 3, ал. 5 на уведомлението за проекта;
2.2. име и адрес на титуляря на разрешение
или концесионера, или на оператора или собственика в зависимост от конкретния случай;
2.3. кратка информация за всякакво участие
на работници в изготвянето на доклада за големите опасности;
2.4. описание на инсталацията и на всяка
връзка с други инсталации или свързана инфраструктура, включително прокарване, оборудване,
изпитания или експлоатация на сондажи;
2.5. доказателства, че всички големи опасности
са установени, направена е оценка на вероятността от възникването им и на евентуалните
последици от тях, включително всички екологични, метеорологични и подводни ограничения
по отношение на безопасността на дейностите,
както и че мерките за техния контрол, включително свързаните критични елементи във връзка
с безопасността и околната среда, са подходящи
за намаляване до приемливо равнище на риска
от голяма авария; тези доказателства включват
оценка на ефективност та на реагиране при
нефтен разлив;
2.6. описание на видовете дейности, които
биха могли да доведат до голяма опасност, които
ще се извършват, както и максималния брой на
лицата, които могат да се намират в пределите
на инсталацията във всеки един момент;
2.7. описание на оборудването и мерките за
осигуряване на контрол върху сондажите, технологична безопасност, ограничаване на опасните
вещества, предпазване от пожар и експлозия,
защита на работниците от опасни вещества и
опазване на околната среда при появата на ситуация на голяма авария;
2.8. описание на мерките за защита на хората
в пределите на инсталацията от големи опасности
и за осигуряване на безопасното им напускане,
евакуация и спасяване, както и мерки за поддръжката на системи за контрол за предотвратяване
на щети по инсталацията и околната среда при
евакуация на целия персонал;
2.9. приложими кодекси, стандарти и ръководства, използвани при изграждането и въвеждането
в експлоатация на инсталацията;
2.10. информация за системите на титуляря на
разрешение или концесионера, или на оператора
или собственика, в зависимост от случая, за управление във връзка с безопасността и околната
среда, която е от значение за производствената
инсталация;
2.11. вътрешен план за аварийно реагиране
или подходящо негово описание;
2.12. описание на схемата за независима
проверка;
2.13. всякаква друга подробна информация от
значение, например в случаите на комбинирана
експлоатация на две или повече инсталации по
начин, който влияе на вероятността за голяма
опасност на една или на всички инсталации;
2.14. информация във връзка с други изисквания на настоящата наредба, получена съгласно
изискванията за предотвратяване на големи аварии на Наредба № 9 от 2003 г. за минималните
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изисквания за осигуряване на безопасността и
здравето на работещите при добиване на подземни
богатства чрез сондиране (ДВ, бр. 79 от 2003 г.);
2.15. по отношение на дейностите, които ще се
извършват от инсталацията – всяка информация
относно предотвратяването на големи аварии със
значителни или тежки щети за околната среда
от значение за други изисквания съгласно наредбата и получена в хода на процедурата съгласно
Наредбата за условията и реда за извършване на
оценка на въздействието върху околната среда;
2.16. оцен к а на ус та новен и т е въ змож н и
въздействия върху околната среда в резултат
на непредвиденото изпускане на замърсители
вследствие на голяма авария и описание на техническите и нетехническите мерки, предвидени за
предотвратяване, намаляване или неутрализиране
на тези въздействия, включително наблюдение.
3. ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ПОДАВА В
ДОКЛАДА ЗА ГОЛЕМИТЕ ОПАСНОСТИ ЗА
НЕПРОИЗВОДСТВЕНА ИНСТАЛАЦИЯ
Докладите за големите опасности за непроизводствена инсталация съдържат най-малко
следната информация:
3.1. име и адрес на титуляря на разрешение
или концесионера, или на оператора или собственика в зависимост от конкретния случай;
3.2. кратка информация за всякакво участие
на работниците в изготвянето на доклада за
големите опасности;
3.3. описание на инсталацията, а при подвижна инсталация – описание на начините за
преместването от едно място на друго, и на
системата за позициониране;
3.4. описание на видовете дейности, които
биха могли да доведат до голяма опасност, които
могат да се извършват от инсталацията, както
и максималния брой на лицата, които могат да
се намират в пределите на инсталацията във
всеки един момент;
3.5. доказателства, че всички големи опасности
са установени, направена е оценка на вероятността от възникването им и на евентуалните
последици от тях, включително всички екологични, метеорологични и подводни ограничения
по отношение на безопасността на дейностите,
както и че мерките за техния контрол, включително свързаните критични елементи във връзка
с безопасността и околната среда, са подходящи
за намаляване до приемливо равнище на риска
от голяма авария; тези доказателства включват
оценка на ефективността на всяко реагиране
при нефтен разлив;
3.6. описание на обекта и мерките за осигуряване на контрол на сондажите, технологична
безопасност, ограничаване на опасните вещества,
предпазване от пожар и експлозия, защита на
работниците от опасни вещества и опазване на
околната среда при голяма авария;
3.7. описание на мерките за защита на хората в
пределите на инсталацията от големи опасности
и за осигуряване на безопасното им напускане,
евакуация и спасяване, както и мерки за поддръжката на системи за контрол за предотвратяване
на щети по инсталацията и околната среда при
евакуация на целия персонал;
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3.8. приложими кодекси, стандарти и ръководства, използвани при изграждането и въвеждането
в експлоатация на инсталацията;
3.9. доказателства, че са установени всички
големи опасности за всички дейности, които
инсталацията може да извършва, както и че
рискът от голяма авария е намален до приемливо равнище;
3.10. описание на екологичните, метеорологичните и подводните ограничения по отношение на безопасността на дейностите и мерките
за набелязване на рисковете по отношение на
подводни и морски опасности, като тръбопроводи
и места за привързване на съседни инсталации;
3.11. информация за системите за управление
във връзка с безопасността и околната среда, която
е от значение за непроизводствената инсталация;
3.12. вътрешен план за аварийно реагиране
или подходящо негово описание;
3.13. описание на схемата за независима
проверка;
3.14. всякаква друга подробна информация от
значение, например в случаите на комбинирана
работа на две или повече инсталации по начин,
който влияе на вероятността за голяма опасност
на една или на всички инсталации;
3.15. по отношение на дейностите, които ще се
извършват от инсталацията – всяка информация,
получена съгласно Наредбата за условията и реда
за извършване на оценка на въздействието върху
околната среда и Наредбата за условията и реда
за извършване на оценка за съвместимостта на
планове, програми, проекти и инвестиционни
предложения с предмета и целите на опазване на
защитените зони, свързана с предотвратяването
на големи аварии със значителни или тежки
щети за околната среда, която е от значение за
други изисквания съгласно наредбата;
3.16. оценка на установените възможни въздействия върху околната среда в резултат на
непредвиденото изпускане на замърсители вследствие на голяма авария и описание на техническите и нетехническите мерки, предвидени за
предотвратяване, намаляване или неутрализиране
на тези въздействия, включително наблюдение.
4. ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ПОДАВА
В УВЕДОМЛЕНИЕТО ЗА СОНДАЖНИ ДЕЙНОСТИ
Уведомленията за сондажни дейности съдържат най-малко следната информация:
4.1. име и адрес на титуляря на разрешение
или концесионера или на оператора или собственика в зависимост от конкретния случай;
4.2. наименование на инсталацията, която
ще се използва, и име и адрес на титуляря на
разрешение или концесионера или на оператора
или собственика, в зависимост от конкретния
случай, за производствена инсталация – на изпълнителя, предприемащ сондажните дейности;
4.3. данни за идентифициране на сондажа,
конструкция на сондажа и на всякакви връзки
с инсталации и свързана инфраструктура;
4.4. информация за работната програма на
сондажа, включително периода на експлоатацията
му, данни и проверка на защитите срещу загуба
на контрол върху сондажа (оборудване, сондажни разтвори, циментови разтвори и технология
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на циментиране и др.), технически средства и
технология за управление на профила на сондажите, при тяхното прокарване и ограниченията
за безопасна експлоатация при съобразяване с
управлението на риска;
4.5. при наличието на действащ сондаж – информация за дейностите от началото на сондажните работи и за състоянието му;
4.6. всякак ъв ви д под робна информац и я
във връзка с оборудването за осигуряване на
безопасността, която ще се използва и която
не е описана в последния доклад за големите
опасности за инсталацията;
4.7. оценка на риска, която включва описание на:
а) конкретните опасности при сондажната
дейност, включително екологичните, метеорологичните и подводните ограничения по отношение
на безопасността на дейностите;
б) опасностите, свързани с подповърхностния
слой;
в) всички дейности на повърхността или под
водата, които едновременно пораждат вероятност
за голяма опасност;
г) подходящи мерки за контрол;
4.8. описание на конструкцията на сондажа
след края на дейностите – тоест окончателно или
временно напускане; дали към сондажа е било
добавено допълнително добивно оборудване за
бъдещо използване или технология за ликвидация на сондажа;
4.9. в случай на промяна във вече подадено
уведомление за сондажни дейности – достатъчно
допълнителна информация за пълна актуализация
на уведомлението;
4.10. при изграждане, промяна или запазване
на сондаж посредством непроизводствена инсталация – следната допълнителна информация:
а) описание на екологичните, метеорологичните и подводните ограничения по отношение
на безопасността на дейностите и мерките за
набелязване на рисковете по отношение на подводни и морски опасности, като тръбопроводите
и местата за привързване на съседни инсталации;
б) описание на екологичните условия, които са
взети предвид във вътрешния план за аварийно
реагиране за инсталацията;
в) описание на мерките за аварийно реагиране, включително мерките за реагиране при
екологични инциденти, които не са описани в
доклада за големите опасности, и
г) описание на начина, по който системите за
управление на оператора на сондажа и на собственика ще бъдат съгласувани, за да се осигури
ефективен контрол върху големите опасности
във всеки един момент;
4.11. доклад с констатациите от независимата
проверка на сондажа, включително декларация
на титуляря на разрешението, концесионера, оператора на сондажа или собственика, направена,
след като се е запознал с доклада и констатациите
на независимия проверител при независимата
проверка на сондажа, че управлението на риска
във връзка с проекта на сондажа и защитите
срещу загуба на контрол са подходящи с оглед
на всички очаквани условия и обстоятелства;
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4.12. информация от значение за настоящата
наредба, получена съгласно изискванията за предотвратяване на големи аварии на Наредба № 9 от
2003 г. за минималните изисквания за осигуряване
на безопасността и здравето на работещите при
добиване на подземни богатства чрез сондиране;
4.13. по отношение на сондажните дейности,
които ще се извършват – всяка информация относно предотвратяването на големи аварии със
значителни или тежки щети за околната среда от
значение за други изисквания съгласно наредбата
и получена съгласно Наредбата за условията и
реда за извършване на оценка на въздействието
върху околната среда и Наредбата за условията и
реда за извършване на оценка за съвместимостта
на планове, програми, проекти и инвестиционни
предложения с предмета и целите на опазване
на защитените зони;
4.14. копие на влязло в сила решение по реда
на глава шеста от Закона за опазване на околната
среда за сондажа.
5. ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ПОДАВА ВЪВ
ВРЪЗКА СЪС СХЕМА ЗА ПРОВЕРКА
Описанията във връзка със схемите за независима проверка включват:
а) декларация на титуляря на разрешение или
концесионера или на оператора или собственика,
в зависимост от случая, направена, след като се
е запознал с доклада на независимия проверител,
в която се посочва, че данните за критичните
елементи във връзка с безопасността и планът
за тяхната поддръжка, отразени в доклада за
големите опасности, са или ще бъдат подходящи;
б) описание на схемата за проверка, включително избора на независими проверители, средствата за проверка дали критичните елементи
във връзка с безопасността и околната среда и
всеки посочен в схемата обект се поддържат в
добро и изправно състояние;
в) описание на средствата за проверка, посочени
в буква „б“, което включва подробна информация за принципите, които ще бъдат прилагани
за изпълняването на функциите по схемата и за
постоянния преглед на схемата през целия жизнен
цикъл на инсталацията включително;
г) проучването и изпитванията на критичните
елементи във връзка с безопасността и околната
среда от независими и компетентни проверители;
д) проверката на проекта, стандарта, сертифицирането или друга система на съответствие на
критичните елементи във връзка с безопасността
и околната среда;
е) оценката на текущата работа;
ж) докладването на всички случаи на несъответствие;
з) предприетите от титуляря на разрешение
или концесионера коригиращи мерки или на оператора или собственика в зависимост от случая.
6. ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ВЪВ ВРЪЗК А СЪС СЪЩЕСТВЕНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ИНСТАЛАЦИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО
ПРЕМАХВАНЕ НА ТРАЙНО ПРИКРЕПЕНА
ИНСТАЛАЦИЯ
Когато на дадена инсталация предстои да
бъдат извършени съществени изменения, измененият доклад за големите опасности, отразяващ
съществените изменения, съдържа най-малко
следната информация:
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6.1. име и адрес на титуляря на разрешение
или концесионера или на оператора или собственика в зависимост от конкретния случай;
6.2. кратка информация за всякакво участие
на работници в изготвянето на преразгледания
доклад за големите опасности;
6.3. достатъчна информация за пълна актуализация на предходния доклад за големите
опасности и свързания вътрешен план за аварийно
реагиране за инсталацията, както и доказателства, че рисковете по отношение на големите
опасности са ограничени до приемливо равнище;
6.4. в случай на извеждане от употреба на
трайно прикрепена производствена инсталация:
а) средствата за изолиране на всички опасни
вещества, а при сондажи, свързани с инсталацията – трайно изолиране на сондажите от
инсталацията и околната среда;
б) описание на рисковете по отношение на
големи опасности за работниците и околната
среда, свързани с извеждането от експлоатация
на инсталацията, общия брой на изложеното на
риск население и мерките за контрол на риска;
в) мерки за аварийно реагиране, които трябва
да осигурят безопасна евакуация и спасяване
на персонала и да поддържат контролните системи за предотвратяване на голяма авария за
околната среда.
7. ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ПОДАВА
В УВЕДОМЛЕНИЕТО ЗА КОМБИНИРАНИ
ДЕЙНОСТИ
Уведомлението за комбинирани дейности съдържа най-малко следната информация:
7.1. име и адрес на титуляря на разрешение
или концесионера или на оператора или собственика, подаващ уведомлението, в зависимост от
конкретния случай;
7.2. когато други трети лица – физически
или юридически – оператори, участват в комбинираните дейности – имената и адресите им,
включително потвърждение, че те са съгласни
със съдържанието на уведомлението;
7.3. описание под формата на съгласуван документ, одобрен от всички страни по него, на
начина, по който системите за управление на инсталациите, участващи в комбинираната дейност,
ще бъдат съгласувани, така че рискът от голяма
авария да се намали до приемливо равнище;
7.4. описание на всякакво оборудване, което ще
се използва във връзка с комбинираната дейност,
но не е описано в последния доклад за големите
опасности за някоя от инсталациите, участващи
в комбинираните дейности;
7.5. обобщение на оценката на риска, извършена от всички титуляри на разрешения или
концесионери или от оператори или собственици,
в зависимост от случая, участващи в комбинираните дейности, което включва:
а) описание на всички дейности по време на
комбинираната дейност, които могат да включват
опасности, които биха могли да доведат до голяма
авария на инсталацията или във връзка с нея;
б) описание на всички мерки за контрол на
риска, въведени вследствие на оценката на риска;
7.6. описание на комбинираната дейност и
работна програма;
7.7. копие на влязло в сила решение по реда на
глава шеста от Закона за опазване на околната
среда за сондажа.
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8. ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ПОДАВА ВЪВ
ВРЪЗКА С КОРПОРАТИВНАТА ПОЛИТИКА ЗА
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ГОЛЕМИ АВАРИИ
Корпоративната политика за предотвратяване
на големи аварии включва следните компоненти,
без да се ограничава до тях:
8.1. отговорността на управителния орган
на дружеството да гарантира непрекъснато, че
корпоративната политика за предотвратяване
на големи аварии е подходяща, изпълнява се и
действа, както е предвидено;
8.2. мерките за създаване и поддържане на
висока култура по отношение на безопасността, която увеличава вероятността от безопасна
работа и занапред;
8.3. степента и интензивността на одит на
процесите;
8.4. мерките за поощрение и признание на
желаното поведение;
8.5. оценка на способностите и целите на
дружеството;
8.6. мерките за поддържане на стандартите за
безопасност и опазване на околната среда като
основна корпоративна ценност;
8.7. официални системи за управление и контрол, в които са включени членове на управителния орган и висшето ръководство на дружеството;
8.8. подхода относно компетентност та на
всички равнища на дружеството;
8.9. степента, в която данните по т. 8.1 – 8.8 са
приложими за свързаните с нефт и газ дейности
на дружеството в крайбрежни води, извършвани
извън границите на Европейския съюз.
9. ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ПОДАВА
ВЪВ ВРЪЗК А СЪС СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВ
ЛЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗК А С БЕЗОПАСНОСТТА И
ОКОЛНАТА СРЕДА
Системата за управление във връзка с без
опасността и околната среда включва следните
компоненти, без да се ограничава до тях:
9.1. организационната структура и задачите
и задълженията на персонала;
9.2. установяването и оценяването на големи
опасности – вероятност за възникването им и
възможните последици от тях;
9.3. вк лючването на въздействието върх у
околната среда в оценките на рисковете от големи аварии в рамките на доклада за големите
опасности;
9.4. средствата за контрол върху големи опасности при обичайна дейност;
9.5. управлението на изменения;
9.6. аварийното планиране и реагиране;
9.7. ограничаването на щетите, нанесени на
околната среда;
9.8. наблюдението на резултатите;
9.9. организацията на одита и прегледа;
9.10. мерките за участие в тристранните консултации и как се осъществяват произтичащите
от посочените консултации действия.
10. ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ВЪВ ВЪТРЕШНИЯ ПЛАН ЗА АВАРИЙНО
РЕАГИРАНЕ
Вътрешните планове за аварийно реагиране
включват следните компоненти, без да се ограничават до тях:
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10.1. име и длъжност на лицата, които имат
право да задвижат процедурите за аварийно
реагиране, и на лицето, което ръководи действията за аварийно реагиране в предприятието;
10.2. име или длъжност на лицето, което
отговаря за връзките с органите, отговорни за
външния план за аварийно реагиране;
10.3. описание на всички предвидими условия
или събития, които могат да доведат до голяма
авария, както са описани в доклада за големите
опасности, към който е приложен планът;
10.4. описание на действията, които ще бъдат
предприети за контрол на условията или събитията, които могат да доведат до голяма авария,
и за ограничаване на последиците от тях;
10.5. описание на наличното оборудване и
ресурси, включително за овладяване на евентуален разлив;
10.6. мерки за ограничаване на риска за лицата в пределите на инсталацията и за околната
среда, включително по какъв начин се дава
предупреждение, както и действията, които се
очаква те да предприемат при получаване на
предупреждение;
10.7. при комбинирани дейности – мерки за
координиране на напускането, евакуацията и
спасяването между засегнатите инсталации с
цел осигуряване на добри изгледи за оцеляване
на лицата, намиращи се в пределите на инсталациите по време на голяма авария;
10.8. приблизителна оценка на ефективността
на реагирането при нефтен разлив; условията
на околната среда, които се вземат предвид при
този анализ на реагирането, включват:
а) метеорологични условия, включително
ветрове, видимост, валежи и температура;
б) състояния, приливи и отливи, както и
течения;
в) наличие на лед и отломки;
г) продължителност на деня, и
д) д ру г и изве с т н и ус лови я на окол нат а
среда, които могат да окажат влияние върху
ефективността на оборудването за реагиране
или цялостната ефективност на действията за
реагиране;
10.9. мерки за отправяне на ранно предупреждение за голяма авария до органите, отговорни
за привеждане в изпълнение на външния план
за аварийно реагиране, вида на информацията,
която се съдържа в първоначалното предупреждение, и мерките за предоставяне на по-подробна
информация при получаването на такава;
10.10. мерки за обучение на персонала за
задълженията, които той се очаква да поеме, и
при необходимост – за координация с външни
служби за действие при извънредни ситуации;
10.11. мерки за координиране на аварийното
реагиране от страна на оператора с аварийното
реагиране извън него;
10 .1 2 . д о к а з а т е л с т в о з а п р ед в а р и т е л н и
оценк и на вси чк и х имика ли, използвани
като дисперсанти, които са проведени с цел
свеж дане до минимум на влиянието върх у общественото здраве и всякакви допълнителни
екологични щети.
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Приложение № 4
към чл. 24, ал. 6
Доклади за сондажни дейности
Докладите за сондажни дейности съдържат
най-малко следната информация:
1. име и адрес на титуляря на разрешение или
концесионера или на оператора в зависимост от
конкретния случай;
2. наименование на инсталацията;
3. данни за идентифициране на сондажа и
всички връзки с инсталации или свързана инфраструктура;
4. обобщение на дейностите, извършени от
момента на започването на дейността или след
предходния доклад;
5. конструкция на сондажа, в т.ч. диаметри и
истинска вертикална и измерена дълбочина за:
а) всеки просондиран сондаж;
б) всяка инсталирана колона;
6. гъстота на сондажния разтвор към момента
на изготвяне на доклада;
7. при дейности, свързани с действащ сондаж – настоящото му оперативно състояние.
Приложение № 5
към чл. 26, ал. 4
Избор на независим проверител и структура
на схемите за независима проверка
1. Титулярят на разрешение, концесионерът
или операторът осигуряват изпълнението на
следните условия относно независимостта на
проверителя:
а) функцията не изисква независимият проверител да разглежда аспекти на критичните
елементи във връзка с безопасността и околната
среда или която и да е част от инсталация, сондаж или проект на сондаж, в който проверителят
вече е участвал преди проверката, или когато
неговата обективност може да бъде подложена
на съмнение;
б) независимият проверител е в достатъчна
степен независим от системата на управление,
която отговаря или е отговаряла за който и да е
аспект на компонент, включен в схемата за независима проверка или инспекция на сондажа, така
че да може да се гарантира обективността при
изпълнението на неговите функции по схемата.
2. Титулярят на разрешение или концесионерът, или операторът, или собственикът да
осигурят по отношение на схемата за независима
проверка, свързана с инсталация или сондаж,
изпълнението на следните условия:
а) независимият проверител да има подходяща техническа компетентност, включително
при необходимост подходящ, квалифициран и
достатъчен на брой персонал, който отговаря
на изискванията по т. 1;
б) задачите по схемата за независима проверка са разпределени по подходящ начин от
независимия проверител на персонал, който е
квалифициран за изпълнението им;
в) налице е подходяща организация на информационния поток между титуляря на разрешение,
концесионера или оператора и независимия
проверител;
г) на независимия проверител са предоставени подходящи правомощия, така че да може да
изпълнява ефективно функциите си.
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3. Съществените изменения се представят на
независимия проверител за допълнителна проверка в съответствие със схемата за независима
проверка, като резултатите от тази допълнителна
проверка се предават на органа по чл. 3, ал. 5
при поискване.
Приложение № 6
към чл. 32, ал. 1
Мерки от страна на титулярите на разрешения,
концесионерите и операторите за предотвратя
ване на големи аварии
1. Титулярите на разрешения, концесионерите
и операторите са длъжни:
а) да обръщат особено внимание на оценяването на изискванията за надеждност и цялост
на всички критични системи във връзка с безопасността и околната среда, като изграждат
системите си за инспекция и поддръжка така, че
да постигнат необходимата степен на цялост по
отношение на безопасността и околната среда;
б) да вземат подходящи мерки, за да гарантират, доколкото това е осъществимо, че няма
непредвидено изпускане на опасни вещества от
тръбопроводите, плавателните съдове и системите, предназначени за безопасното им съхранение; освен това титулярите на разрешения,
концесионерите и операторите гарантират, че
отделна повреда на преграда не може да доведе
до опасност от голяма авария;
в) да изготвят опис на наличното оборудване,
собствеността върху него, местоположението,
транспорта до него и начина на разполагането
му в пределите на инсталацията, както и на
всички физически и/или юридически лица, имащи отношение към изпълнението на вътрешния
план за аварийно реагиране; в описа трябва да
бъдат посочени мерките, които са въведени, за
да се осигури поддръжката на оборудването и
процедурите в работно състояние;
г) да осиг у ря т на ли чиет о на под ход яща
рамка за наблюдение на спазването на всички
приложими законови разпоредби чрез включване на нормативно установени задължения по
отношение на контрола на големите опасности
и опазването на околната среда в стандартните
си работни процедури, и
д) да обръщат особено внимание на мерките
за създаване и поддържане на висока култура по
отношение на безопасността, която увеличава
вероятността от безопасна работа и занапред,
включително по отношение на осигуряването на
съдействието на работниците, наред с другото
чрез:
аа) видим ангажимент във връзка с тристранните консултации и действията, произтичащи
от тях;
бб) насърчаване и поощряване на докладването на аварии и предаварийни ситуации;
вв) ефективно сътрудничество с избраните
представители по безопасността;
гг) защита на подаващите сигналите.
2. Отрасълът си сътрудничи с органите по
чл. 3, ал. 1 за утвърждаване и изпълнение на
план с приоритети за разработването на стандарти, насоки и правила, които ще доведат до
най-добрите практики при предотвратяването
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на големи аварии и ограничаването на последиците от големи аварии, ако такива възникнат
въпреки всичко.
Приложение № 7
към чл. 34, ал. 1
Информация относно приоритетите за сътруд
ничеството между титулярите на разрешения,
концесионерите и операторите и органите по
чл. 3, ал. 1
Въпросите, които трябва да бъдат разгледани,
когато се определят приоритетите при разработването на стандарти и ръководства, са от
практическо значение за предотвратяването на
големи аварии и ограничаването на последиците
от тях. Тези въпроси включват:
1. подобряване на целост та на сон да жа,
оборудването и преградите за контрол на сондажа (конструкция на сондажа, колонна глава,
обсадни колони, циментови пояси, превентори,
фонтанно оборудване и др.) и наблюдение на
тяхната ефективност;
2. подобряване на първичното ограничаване;
3. подобряване на вторичното ограничаване,
което намалява разрастването при появата на
голяма авария, включително фонтаниране на
сондажа;
4. надеждно вземане на решения;
5. управление и надзор на дейностите, свързани с големи опасности;
6. компетентност на лицата на к лючови
длъжности;
7. ефективно управление на риска;
8. оценка на надеждността на критичните
системи във връзка с безопасността и околната
среда;
9. ключови показатели за ефективността;
10. ефективно съчетаване на системите за
управление във връзка с безопасността и околната среда между титулярите на разрешения,
концесионерите и операторите и други лица,
участващи в свързани с нефт и газ дейности.
Приложение № 8
към чл. 41, ал. 4
Външният план за аварийно реагиране включва следните компоненти, без да се ограничава
до тях:
1. име и длъжност на лицата, които имат право
да задвижат аварийните процедури, и на лицата,
които са оправомощени да ръководят действията
при извънредни ситуации извън предприятието;
2. мерки за получаване на ранно предупреждение за големи аварии и съпътстващи процедури
за готовност и аварийно реагиране;
3. мерки за координиране на ресурсите, необходими за прилагането на външния план за
аварийно реагиране;
4. мерки за осигуряване на помощ при аварийно реагиране в предприятието/обекта;
5. подробно описание на мерките за аварийно
реагиране извън обекта/предприятието;
6. мерки за предоставяне на подходяща информация и съвети във връзка с голяма авария
на лица и организации, които може да бъдат
засегнати от нея;
7. мерки за предоставяне на информация на
спасителните служби на други държави – членки на Европейския съюз, и на Европейската
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комисия в случай на голяма авария с възможни
трансгранични последици;
8. мерки за смекчаване на отрицателното
въздействие върху дивата природа на брега и в
крайбрежните води, включително ситуациите, в
които замърсени с нефт животни достигат брега
преди действителния разлив.
Приложение № 9
към чл. 41, ал. 4
Данни, които се включват при изготвянето на
външния план за аварийно реагиране
1. Органът или органите, който/които отговарят за координацията на аварийното реагиране,
осигурява/осигуряват следното:
а) опис на наличното оборудване, собствеността върху него, местоположението, транспортните
средства до него и начина на разполагането му
на мястото на голямата авария;
б) описание на мерките, които са въведени,
за да се осигури поддръжката на съоръженията
и процедурите в работно състояние;
в) опис на оборудването, притежавано от
отрасъла, което може да бъде предоставено на
разположение при извънредни ситуации;
г) описание на общите мерки за реагиране
при големи аварии, включително компетентност
и отговорност на всички участници и на органите, отговорни за поддръжката на тези мерки;
д) мерки, с които се гарантира, че оборудването, персоналът и процедурите са налице и
са актуални, както и че във всеки един момент
са налице достатъчен брой обучени членове от
персонала;
е) доказателство за предварителни оценки за
въздействието върху околната среда и здравето
на всички химикали, предвидени за употреба
като дисперсанти.
2. Във външния план за аварийно реагиране
се посочват ясно функциите на органите, сътрудниците на спасителните служби, координаторите
и другите лица, които участват в аварийното
реагиране, така че да бъде осигурено сътрудничеството в случай на реагиране при големи
аварии.
3. Мерките включват мерки за реагиране при
голяма авария, която би могла да надхвърли
възможностите за реакция на държавата – членка на Европейския съюз, или която преминава
отвъд границите є, чрез:
а) обмен на външния план за аварийно реагиране със съседните държави – членки на
Европейския съюз, и с Европейската комисия;
б) събиране на трансгранично равнище на опи
си на средства за реагиране както притежавани от
отрасъла, така и публична собственост, както и
всички необходими адаптации за осигуряване на
съвместимост между оборудването и процедурите
на съседните държави и държавите – членки на
Европейския съюз;
в) процедури за прилагане на механизма за
гражданска защита на Европейския съюз;
г) организиране на трансгранични учения за
външно аварийно реагиране.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 367
ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2016 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2016 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери за 2016 г. в общ размер 9 687 000 лв.,
разпределени, както следва:
1. по бюджета на Министерския съвет за
2016 г. за текущи разходи, в т. ч. за местни
данъци и такси – 5 500 000 лв.;
2. по бюджета на Община Симитли за ремонт
на улици, паркинги и други обществени места на
територията на община Симитли – 300 000 лв.;
3. по бюджета на Община Царево – за благоустрояване и озеленяване на централната
градска част на град Царево – 1 000 000 лв.;
4. по бюджета на Община Карлово средства
в размер 1 000 000 лв., разпределени, както
следва: за реконструкция на спортен комплекс
„Васил Левск и“ – 50 0 0 0 0 лв.; за основен
ремонт и реконструкция на площад „Васил
Левски“ – 350 000 лв.; за национална рекламна
кампания във връзка с честването на 180-ата
годишнина от рождението на Васил Левски –
100 000 лв.; за реставрация на паметника „Васил Левски“ – 50 000 лв.;
5. по бюджета на Община Златоград за благоустрояване на уличната мрежа на община
Златоград – 600 000 лв.;
6. по бюджета на Община Стамболийски
за разплащане на започналия през 2009 г.
екологичен обект „Доизграждане на канализационната мрежа в с. Й. Груево І етап: главен
колектор І“ – 787 000 лв.;
7. по бюджета на Община Баните за реконструкция, паркоустройство и благоустройство
на пешеходна зона, площадно и парково пространство в с. Баните – 500 000 лв.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходите по
централния бюджет за 2016 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по бюджета на Министерския съвет за 2016 г. по „Политика в областта
на осъществяването на държавните функции на
територията на областите в България“, бюджетна програма „Осъществяване на държавната
политика на областно ниво“ – 5 000 000 лв.,
и по бюджетна програма „Други дейности и
услуги“ – 500 000 лв.
(2) Със сумата 2 000 000 лв. да се увеличат показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2016 г.
Чл. 3. Главният секретар на Министерския
съвет да извърши съответните промени по
бюджета на Министерския съвет за 2016 г. и
да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния
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бюджет за 2016 г., включително на бюджетните
взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2016 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 51, ал. 2, чл. 109, ал. 3 от Закона за
публичните финанси и чл. 90, ал. 2 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2016 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на главния секретар на Министерския
съвет и на кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
21 декември 2016 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
10430

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 368
ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2016 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерския съвет за 2016 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области на
политики/бюджетни програми по бюджета на
Министерския съвет за 2016 г., както следва:
1. намалява утвърдените разходи по бюджетна програма „Администрация“ с 2 770 750 лв.;
2. увеличава утвърдените разходи по:
а) Област „Осигуряване дейността и организацията на работата на Министерския съвет“
с 874 000 лв., в т.ч. бюджетна програма „Министерски съвет и организация на дейността
му“ – с 582 000 лв., и бюджетна програма
„Координация и мониторинг на хоризонтални
политики“ – с 292 000 лв.;
б) „Политика в областта на управлението на
средствата от ЕС“, бюджетна програма „Координация при управление на средствата от ЕС“
с 49 000 лв.;
в) „Политика в областта на правото на
вероизповедание“, бюджетна програма „Вероизповедания“ – с 535 000 лв.;
г) „Политика в областта на архивното дело“,
бюджетна програма „Национален архивен
фонд“ – с 270 000 лв.;
д) бюджетна програма „Други дейности и
услуги“ – със 787 750 лв.;
е) бюджетна програма „Убежище и бежан
ци“ – с 255 000 лв.
Чл. 2. Главният секретар на Министерския
съвет да извърши съответните промени по
бюджета на Министерския съвет за 2016 г. и
да уведоми министъра на финансите.
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Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните
финанси и чл. 78, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на главния секретар на Министерския съвет.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
19 декември 2016 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
10431

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 369
ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2016 Г.

за определяне размера на линията на бедност
за страната за 2017 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Определя от 1 януари
2017 г. размер на линията на бедност за страната 314 лв.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 9, ал. 1 от Методиката за определяне и актуализиране на линията на бедност
за страната, приета с Постановление № 345
на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ,
бр. 106 от 2006 г.; изм., бр. 89 от 2007 г.).
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на труда и социалната
политика и на председателя на Националния
статистически институт.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
10432

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 370
ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2016 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани про
мени на утвърдени разходи по области на поли
тики/бюджетни програми по бюджета на Ми
нистерството на вътрешните работи за 2016 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на вътрешните работи за
2016 г., както следва:
1. Намалява утвърдените разходи по:
а) „Политика в областта на противодействието на престъпността и опазването на
обществения ред“, бюджетна програма „Противодействие на престъпността, опазване на
обществения ред и превенция“ с 1 455 348 лв.;
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б) „Политика в областта на защитата на границите и контрол на миграционните процеси“,
бюджетна програма „Граничен контрол, охрана
на държавната граница, регулиране и контрол
на миграционните процеси“ с 2 542 170 лв.;
в) „Политика в областта на пожарната
безопасност и защитата на населението при
извънредни ситуации“, бюджетна програма
„Пожарна безопасност и защита на населението
при пожари, бедствия и извънредни ситуации“
с 20 053 720 лв.;
г) „Политика в областта на управлението и
развитието на системата на Министерството
на вътрешните работи“ с 2 000 000 лв., в т. ч.
по бюджетна програма „Научни изследвания
и разработки, обучение и квалификация“ с
2 000 000 лв.
2. Увеличава утвърдените разходи по:
а) „Политика в областта на противодействието на престъпността и опазването на
обществения ред“, бюджетна програма „Противодействие на престъпността, опазване на
обществения ред и превенция“ с 1 258 351 лв.;
б) „Политика в областта на управлението
и развитието на системата на Министерството на вътрешните работи“ с 24 792 887 лв., в
т. ч. по бюджетна програма „Информационно
осигуряване и административно обслужване“
с 19 610 455 лв., по бюджетна програма „Медицинско обслужване“ с 5 000 000 лв. и по
бюджетна програма „Научни изследвания и
разработки, обучение и квалификация“ със
182 432 лв.
Чл. 2. Увеличава утвърдените с чл. 12, ал. 3
от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2016 г. показатели по бюджета
на Министерството на вътрешните работи за
2016 г. максимален размер на ангажиментите
за разходи, които могат да бъдат поети през
2016 г., със сумата в размер 19 578 984 лв. и
максимален размер на новите задължения на
разходи, които могат да бъдат натрупани през
2016 г., със сумата в размер 30 064 500 лв.
Чл. 3. Министърът на вътрешните работи да
извърши налагащите се от чл. 1 и 2 промени
по бюджета на Министерството на вътрешните
работи за 2016 г. и да уведоми министъра на
финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните
финанси и чл. 79 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2016 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на вътрешните 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
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 371
ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2016 Г.

за приемане на Наредба за нормите за водо
потребление
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за нормите за водопотребление.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението
влиза в сила от деня на обнародването му в
„Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

НАРЕДБА

за нормите за водопотребление
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят
норми за водопотребление за напояване на
земеделски култури.
(2) Нормите за водопотребление по ал. 1
се прилагат при:
1. определяне на оптималните водни количества в процеса на издаването на разрешителни за водовземане;
2. изчисляване на годишните такси за
водовземане по реда и начина, определени в
Тарифата по чл. 194, ал. 6 от Закона за водите.
(3) Нормите за водопотребление не се прилагат при изчисляване размера на таксите за
водовземане от минерални води.
Чл. 2. Целта на тази наредба е да осигури:
1. опазване на количеството на водите;
2. ефективно използване на водите;
3. адекватен принос на водоползвателите
към разходите за околна среда и ресурсните
разходи.
Чл. 3. (1) Нормите за водопотребление за
напояване на земеделските култури се определят в съответствие с напоителните норми за
различни земеделски култури и за различни
агроклиматични условия в страната.
(2) Нормите за водопотребление по ал. 1
са определени:
1. за х и д р оме л иорат и вн и т е ра йон и в
шес т т е а г рок л и мат и ч н и г ру п и с ъгласно
приложение № 1;
2. за полски култури, трайни насаждения,
етеричномаслени култури и зеленчуци;
3. при гравитачно напояване, при дъждуване и при капково напояване.
(3) Нормите за водопотребление по ал. 1
са равни на брутните напоителни норми:
1. при средно суха година – за полски култури, трайни насаждения, етеричномаслени
култури, съгласно приложение № 2, таблици
1 – 3;
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2. при много суха година – за зеленчуци,
съгласно приложение № 2, таблици 4 – 6.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „А грок лиматични условия“ са условията на климата, оценени чрез система от
агроклиматични показатели, които отразяват
изискванията на земеделското производство.
2. „Много суха година“ е годината, за която
сумата на валежите е под 40 на сто от нормата.
3. „Норма за водопотребление“ е оптималното количество вода за изпълнение на
определена дейност.
4. „Средно суха година“ е годината, за която
сумата на валежите представлява 40 – 60 на
сто от нормата.
Заключителни разпоредби
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 117а, ал. 2 от Закона за водите.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Приложение № 1
към чл. 3, ал. 2, т. 1
Хидромелиоративни райони по агроклиматич
ни групи
Хидромелиоративни райони към I агроклиматична група: Гара Пирин, Сандански, Петрич.
Хидромелиоративни райони към II агроклиматична група: Лом, Козлодуй, Оряхово, Гулянци, Белене, Караманово, Рила, Благоевград,
Пазард ж ик, Козарско, П ловдив, Първомай,
Брягово, Асеновград, Кърджали, Ивайловград,
Свиленград, Харманли, Хасково, Димитровград,
Стара Загора, Раднево, Нова Загора, Видин,
Монтана, Плевен, Силистра, Павликени, Велико
Търново, Сливен, Карнобат, Садово, Чирпан,
Елхово, Ямбол, Бургас.
Хидромелиоративни райони към III агроклиматична група: Ново село, Брусарци, Монтана,
Вълчедръм, Лехчево, Враца, Хайредин, Галиче,
Кнежа, Бреница, Садовец, Долна Митрополия,
Новачене, Левски, Дерманци, Угърчин, Ловеч,
Севлиево, Дряново, Караисен, Горна Оряховица,
Бяла, Две могили, Русе, Бръшлян, Тутракан,
Кюстендил, Дупница, Гоце Делчев, Карлово,
Джебел, Бенковски, Стралджа, Болярово, Сунгурларе, Русокастро, Камено, Каблешково, Бъзовец,
Образцов чифлик, Разград, Исперих, Търговище,
Добрич, Казанлък, Варна.
Хидромелиоративни райони към IV агроклиматична група: Кула, Грамада, Попово, Лозница,
Кубрат, Зафирово, Шумен, Смядово, Марково,
Горен чифлик, Провадия, Шабла, Каварна, София, Елин Пелин, Ботевград, Генерал Тошево.
Хидромелиоративни райони към V агроклиматична група: Пирдоп, Ихтиман, Трън, Радомир,
Банско, Велинград, Драгоман.
Хидромелиоративни райони към VI агроклиматична група: Самоков.
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С Т Р. 6 5
Приложение № 2
към чл. 3, ал. 3

Таблица № 1
Брутни напоителни норми на полски култури, трайни насаждения и етеричномаслени култури за
средно суха година при гравитачно напояване, изчислени в куб. м на декар за година
№ по
ред

Култура
I
Зърнено-житни

Агроклиматична група
II
III
IV
V

VI

1.

Пшеница

180

180

150

170

110

100

2.

Ечемик

180

140

110

120

100

100

3.

180

160

130

150

100

100

4.

Други зърнено-житни (ръж, овес, тритикале,
сорго и др.)
Царевица за зърно

530

450

400

380

320

190

5.

Ориз

-

2400

-

-

-

-

Зърнено-бобови
6.

Соя

-

380

350

340

-

-

7.

Фасул за зърно

-

110

110

120

-

-

8.

Други зърнено-бобови (грах, леща, нахут)

-

110

110

120

-

-

-

230

230

220

-

-

230

170

170

150

160

-

Маслодайни
9.

Слънчоглед

10.

Рапица

11.

Захарно и кръмно цвекло

560

520

450

420

350

190

12.

Ранни картофи

120

180

170

-

-

-

13.

Средно ранни картофи

-

-

330

320

280

130

Кореноплодни и клубеноплодни

Технически култури
14.

Памук

-

290

280

-

-

-

15.

Тютюн дребнолистен

360

300

290

250

210

-

16.

Тютюн едролистен

510

470

430

420

-

-

17.

Хмел

-

-

400

260

260

190

18.

Други технически (лен, коноп, фъстъци и др.)

360

300

290

250

210

-

Фуражни култури
19.

Царевица ІІ култура

520

430

360

340

-

-

20.

Фуражни смески ІІ култура

480

410

360

340

-

-

21.

Нова люцерна есенен посев

170

110

110

110

120

120

22.

Люцерна и детелина стара

620

520

470

470

350

190

23.

Зимни предкултури

90

100

100

100

100

-

24.

Други фуражни и смесени бобово-житни

540

460

400

390

350

190

25.

Лозя

380

290

290

290

-

-

26.

Ягоди

810

670

600

510

-

-

27.

Малини

-

-

-

670

-

-

Ягодоплодни

Овощни култури
28.

Ябълка

650

570

530

460

390

29.

Круша

650

570

510

450

390

-

30.

Праскова и нектарина

560

500

470

430

-

-

31.

Ябълка суперинтензивна

680

560

510

450

370

-

32.

Круша суперинтензивна

660

550

500

440

350

-

33.

Други овощни (сливи и джанки, кайсии и
зарзали, череши и вишни и др. )

640

550

510

450

380

-
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Етеричномаслени
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Агроклиматична група
II
III
IV
V

VI

34.

Роза

-

490

420

310

-

-

35.

Мента

-

-

530

440

-

-

36.

Други етеричномаслени и лекарствени (лавандула, кориандър и др.)

-

490

480

380

-

-

Таблица № 2
Брутни напоителни норми на полски култури, трайни насаждения и етеричномаслени култури за
средно суха година при дъждуване, изчислени в куб. м на декар за година
№ по
ред

Култура
I

Агроклиматична група
II
III
IV
V

VI

100

80

Зърнено-житни
1.

Пшеница

150

160

140

140

2.

Ечемик

150

120

90

100

90

90

3.

Други зърнено-житни (ръж, овес, тритикале, сорго и др.)

150

140

130

120

100

90

4.

Царевица за зърно

450

380

340

330

280

170

5.

Ориз

-

-

-

-

-

-

6.

Соя

-

320

300

290

-

-

Зърнено-бобови
7.

Фасул за зърно

-

90

100

110

-

-

8.

Други зърнено-бобови (грах, леща, нахут и др.)

-

90

100

110

-

-

9.

Слънчоглед

-

200

200

190

-

-

10.

Рапица

200

140

140

130

130

-

11.

Захарно и кръмно цвекло

480

450

390

360

300

170

12.

Ранни картофи

100

150

150

-

-

-

13.

Средно ранни картофи

-

-

280

270

240

110

14.

Памук

-

250

240

-

-

-

15.

Тютюн дребнолистен

310

260

250

220

180

-

16.

Тютюн едролистен

440

410

370

360

-

-

Маслодайни култури

Кореноплодни и клубеноплодни

Технически култури

17.

Хмел

18.

Други технически (лен, коноп, фъстъци и др.)

-

-

340

220

220

170

310

260

250

220

180

-

19.

Царевица ІІ култура

450

370

310

300

-

-

20.

Фуражни смески II култура

420

350

310

300

-

-

Фуражни култури

21.

Нова люцерна есенен посев

140

100

100

100

100

100

22.

Люцерна и детелина стара

530

440

400

400

300

170

23.

Зимни предкултури

80

80

80

80

80

-

24.

Други фуражни и смесени бобово-житни

470

390

340

340

300

170

25.

Лозя

320

250

250

250

-

-

690

570

510

440

-

-

-

-

-

580

-

-

Ягодоплодни
26.

Ягоди

27.

Малини

28.

Ябълка

560

490

460

390

-

-

29.

Круша

560

490

440

390

330

-

Овощни култури
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Култура

30.

Праскова и нектарина

I
480
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Агроклиматична група
II
III
IV
V
430
410
370
-

VI
-

31.

Ябълка суперинтензивна

590

480

440

490

320

-

32.

Круша суперинтензивна

570

470

430

380

300

-

33.

Други овощни (сливи и джанки, кайсии и зарзали,
череши и вишни и др.)
Етеричномаслени

560

480

440

410

320

-

34.

Роза

-

420

360

270

-

-

35.

Мента

-

-

460

380

-

-

36.

Други етеричномаслени и лекарствени (лавандула,
кориандър и др.)

-

420

420

330

-

-

Таблица № 3
Брутни напоителни норми на полски култури, трайни насаждения и етеричномаслени култури за
средно суха година при капково напояване, изчислени в куб. м на декар за година
№ по
ред

Култура
I

Агроклиматична група
ІІ
ІІІ
ІV
V

VI

Зърнено-житни
1.

Пшеница

55

55

2.

Ечемик

55

40

3.

55

50

4.

Други зърнено-житни (ръж, овес, тритикале, сорго
и др.)
Царевица за зърно

160

135

5.

Ориз

-

-

45

55

35

30

35

35

30

30

40

45

35

30

120

115

95

60

-

-

-

-

Зърнено-бобови
6.

Соя

-

115

105

100

-

-

7.

Фасул за зърно

-

35

35

40

-

-

8.

Други зърнено-бобови (грах, леща, нахут)

-

35

35

40

-

-

Маслодайни култури
9.

Слънчоглед

10.

Рапица

-

70

70

65

-

-

70

50

50

45

-

-

11.

Захарно и кръмно цвекло

170

155

135

130

105

60

12.

Ранни картофи

13.

Средно ранни картофи

40

55

55

-

-

-

-

-

100

95

85

40

14.

Памук

-

90

85

-

-

-

15.

Тютюн дребнолистен

110

90

85

75

65

-

16.

Тютюн едролистен

155

145

130

125

-

-

17.

Хмел

-

-

120

80

80

60

18.

Други технически (лен, коноп, фъстъци и др.)

110

90

85

75

65

-

Кореноплодни и клубеноплодни

Технически култури

Фуражни култури
19.

Царевица ІІ култура

160

130

110

105

-

-

20.

Фуражни смески ІІ култура

145

125

110

100

-

-

21.

Нова люцерна есенен посев

50

35

35

35

35

35

22.

Люцерна и детелина стара

185

155

140

140

105

60

23.

Зимни предкултури

30

30

30

30

30

-

24.

Други фуражни и смесени бобово-житни

165

140

120

115

105

60

25.

Лозя

115

90

90

90

-

-
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Култура

Агроклиматична група
ІІ
ІІІ
ІV
V

I

VI

Ягодоплодни
26.

Ягоди

245

200

180

155

-

-

27.

Малини

-

-

-

200

-

-

28.

Ябълка

195

175

160

140

115

-

29.

Круша

195

175

155

135

115

-

30.

Праскова и нектарини

170

150

145

130

-

-

31.

Ябълка суперинтензивна

210

165

155

135

115

-

32.

Круша суперинтензивна

200

165

150

135

105

-

33.

Други овощни (сливи и джанки, кайсии и зарзали,
череши и вишни и др.)
Етеричномаслени

195

170

155

135

115

-

34.

Роза

-

150

125

95

-

-

35.

Мента

-

-

160

130

-

-

Овощни култури

36.

Други етеричномаслени и лекарствени (лавандула,
150
145
115
кориандър и др.)
Таблица № 4
Брутни напоителни норми на зеленчуци за много суха година при гравитачно напояване, изчисле
ни в куб. м на декар за година
№ по ред

Култура
И
510

Агроклиматична група
III
IV
500
-

1.

Ранни домати

I
490

V
-

VI
-

2.

Средно ранни домати

780

710

660

3.

Късни домати

760

670

-

620

-

-

-

-

-

4.

Пипер зелен и червен

790

740

690

660

-

-

5.

Късно зеле

520

6.

Други зеленчуци

670

520

520

480

410

310

630

600

590

410

310

Таблица 5
Брутни напоителни норми на зеленчуци за много суха година при дъждуване, изчислени в куб. м
на декар за година
№ по ред

Култура

1.

Ранни домати

I
420

Агроклиматична група
II
III
IV
V
440
430
-

2.

Средно ранни домати

670

610

570

VI
-

530

-

-

3.

Късни домати

650

570

-

-

-

-

4.

Пипер зелен и червен

680

630

590

570

-

-

5.

Късно зеле

450

450

440

410

350

260

6.

Други зеленчуци

580

540

510

510

350

260

Таблица 6
Брутни напоителни норми на зеленчуци за много суха година при капково напояване, изчислени в
куб. м на декар за година
№ по ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
10434

Култура
Ранни домати
Средно ранни домати
Късни домати
Пипер зелен и червен
Късно зеле
Други зеленчуци

I
150
235
230
240
160
205

II
155
215
200
220
155
190

Агроклиматична група
III
IV
V
150
200
185
205
200
155
145
125
180
180
125

VI
90
90
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 372
ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2016 Г.

за определяне на нов размер на минималната
работна заплата за страната
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. (1) Определя от 1 януари
2017 г. нов размер на минималната месечна
работна заплата за страната 460 лв. и на минималната часова работна заплата 2,77 лв.
при нормална продължителност на работното
време 8 часа и при 5-дневна работна седмица.
(2) Размерът на минималната месечна работна заплата по ал. 1 се определя за пълен
работен месец.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Необходимите средства за изпълнението на постановлението в организациите
по § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на
Закона за публичните финанси се осигуряват
в рамките на утвърдените по бюджетите им
разходи.
§ 2. В чл. 1, ал. 4 от Постановление № 66
на Министерския съвет от 1996 г. за кадрово
осигуряване на някои дейности в бюджетните
организации (обн., ДВ, бр. 29 от 1996 г.; изм.
и доп., бр. 76 и 92 от 1997 г., бр. 5 от 1999 г.,
бр. 53 и 100 от 2005 г., бр. 14 от 2008 г., бр. 4
от 2009 г., бр. 51, 91 и 93 от 2011 г., бр. 49, 80 и
103 от 2012 г., бр. 17, 53, 80, 97 и 110 от 2013 г.,
бр. 2 и 105 от 2014 г., бр. 42 от 2015 г. и бр. 1
от 2016 г.) думите „420 лв. от 1 януари 2016 г.“
се заменят с „460 лв. от 1 януари 2017 г.“.
§ 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, 68 и 76 от 2016 г.), навсякъде
в приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 числата
„420“, „430“, „440“ и „450“ се заменят с „460“.
§ 4. До приемането на Националния план за
действие по заетостта за 2017 г. субсидираното
от държавния бюджет трудово възнаграждение на лицата, наети на минимална работна
заплата по програми за заетост по Закона
за насърчаване на заетостта, се определя от
1 януари 2017 г. в размер 460 лв. за пълен
работен месец при осемчасов работен ден и
2,77 лв. часова работна заплата.
§ 5. Постановлението се приема на основание чл. 244, т. 1 от Кодекса на труда.
§ 6. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2017 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 373
ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2016 Г.

за приемане на Правилник за прилагане на
Закона за подпомагане и финансова компен
сация на пострадали от престъпления
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Правилник за прилагане на Закона за подпомагане и финансова
компенсация на пострадали от престъпления.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

ПРАВИЛНИК

за прилагане на Закона за подпомагане и
финансова компенсация на пострадали от
престъпления
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се уреждат:
1. организацията на дейността на Националния съвет за подпомагане и компенсация
на пострадали от престъпления, наричан понататък „националния съвет“;
2. правомощията и организацията на дейността на Експертната комисия към националния съвет, наричана по-нататък „комисията“;
3. редът за установяване на имуществените вреди и изплащането на финансовите
компенсации на пострадали от престъпления;
4. условията и редът за финансирането на
безплатната психологическа консултация и
помощ по чл. 9, както и помощта по чл. 11,
ал. 3 от Закона за подпомагане и финансова
компенсация на пострадали от престъпления,
наричан по-нататък „закона“;
5. отчетността и контролът върху дейността
на организациите за подкрепа на пострадали.
Г л а в а

в т о р а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ПОДПОМАГАНЕ
И ФИНАНСОВА КОМПЕНСАЦИЯ НА ПОСТРАДАЛИ ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
Чл. 2. Националният съвет е колективен
орган, който се състои от председател, дванадесет постоянни и дванадесет резервни
членове, определени по реда на чл. 20, ал. 2
и 3 от закона. Председател на националния
съвет е министърът на правосъдието или
оправомощен от него заместник-министър.
Чл. 3. Председателят на националния съвет:
1. представлява националния съвет;
2. свиква заседанията на националния
съвет;
3. одобрява дневния ред на всяко заседание;
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4. ръководи заседанията на националния
съвет, а при негово отсъствие за всеки конкретен случай определя със заповед член
на националния съвет, който да изпълнява
функциите на председател.
Чл. 4. (1) Със заповедта за определяне на
състава на националния съвет се определя
и секретар на националния съвет, който е
служител в Министерството на правосъдието.
(2) Секретарят на националния съвет:
1. осъществява връзката между членовете
на националния съвет, председателя му и
комисията по чл. 8, ал. 1;
2. подготвя проекта на дневния ред и го
предоставя на председателя на националния
съвет за утвърждаване;
3. съобщава свикването на заседанията на
националния съвет, подготвя и предоставя
материалите за заседанията и организира
присъствието на членовете по чл. 2;
4. осигурява информационно, документално и технически провеждането на заседанията.
Чл. 5. (1) Националният съвет е постоянно
действащ орган и заседава веднъж месечно.
(2) Членовете на националния съвет се
уведомяват от секретаря най-малко три дни
преди датата на провеждане на заседанието.
(3) Заседанията на националния съвет
са редовно проведени, ако в тях участват
най-малко две трети от членовете му. При
липса на кворум председателят насрочва ново
заседание не по-късно от три дни.
Чл. 6. (1) Решенията на националния съвет се приемат с обикновено мнозинство от
присъстващите.
(2) Решенията на националния съвет съдържат реквизитите по чл. 24, ал. 3 и 4 от
закона.
(3) Препис от решенията на националния
съвет се изпращат от секретаря на лицата,
органите и организациите по чл. 24, ал. 6,
7 и 8 от закона в срок до две седмици от
приемането им.
Чл. 7. (1) За всяко заседание се води протокол от секретаря на националния съвет. В
3-дневен срок от заседанието протоколът се
подписва от председателя и от секретаря.
Протоколът съдържа мотиви за всяко прието
решение.
(2) В двуседмичен срок от провеждане на
заседанието по чл. 5, ал. 1 протоколът се
публикува на интернет страницата на националния съвет при спазване на изискванията
на Закона за защита на личните данни.
(3) Дей но с т т а на на ц иона л н и я с ъве т
се осигурява технически от служители от
а дминист раци я та на Министерст во то на
правосъдието.
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т р е т а

П РА ВОМОЩ И Я И ОРГА Н ИЗА Ц И Я Н А
ДЕЙНОСТТА НА ЕКСПЕРТНАТА КОМИСИ Я КЪМ Н А ЦИОН А ЛНИ Я СЪВЕТ ЗА
ПОДПОМАГАНЕ И КОМПЕНСАЦИЯ НА
ПОСТРАДАЛИ ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
Чл. 8. (1) Към националния съвет се създава
експертна комисия за подпомагане на дейността му. Членовете на комисията се определят
със заповед на министъра на правосъдието.
(2) Със заповедта по ал. 1 се определят
председател, заместник-председател и задълженията на всеки от нейните членове.
Чл. 9. Комисията:
1. разглежда постъпилите молби за финансова компенсация, изготвя становище за
основателността на всяка от тях и проект на
решение;
2. подпомага националния съвет при изплащането на финансовите компенсации;
3. подпомага националния съвет при изготвянето на образците на документи по чл. 21,
т. 2 от закона;
4. подпомага националния съвет при разработването на политиката, планирането и
представянето на законодателни и практически
инициативи в областта на подпомагането на
пострадалите от престъпления;
5. под пома га на ц иона л н и я с ъве т п ри
координиране на дейността на органите и
организациите по чл. 6, ал. 1 от закона във
връзка с изпълнението на закона;
6. подпомага националния съвет при оказването на съдействие на български граждани,
пострадали от престъпления на територията
на друга държава – членка на Европейския
съюз, при попълване на молбите за финансова
компенсация;
7. подпомага националния съвет при възлагане на провеждането на виктимологични
изследвания и осъществяване на съгласуването на други изследователски програми в
областта на подпомагането на пострадалите
от престъпления;
8. подпомага националния съвет при провеждането и координирането на информационната дейност по чл. 6, 6а, 6б и 7 от закона;
9. подпомага националния съвет при организирането и провеждането на подготовката
и обучението на кадри в областта на подпомагането на пострадалите от престъпления;
10. подпомага национа лни я съвет при
осъществяването на международното сътрудничество в областта на подпомагането на
пострадалите от престъпления;
11. подпомага министъра на правосъдието
при осъществяването на процедурата по избор
на организации за подкрепа на пострадали;
12. осъществява контрол върху дейността
на организациите за подкрепа на пострадали;
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13. изготвя ежегодния доклад до министъра
на правосъдието за предприетите действия
за подпомагане и финансова компенсация на
пострадалите от престъпления;
14. най-малко веднъж на три месеца изготвя отчет до министъра на правосъдието
за изразходваните средства във връзка с
подпомагането и финансовата компенсация
на пострадалите от престъпления;
15. изпълнява и други функции, определени
със заповед на министъра на правосъдието
във връзка с прилагане на закона.
Чл. 10. Председателят на комисията:
1. свиква заседания на комисията;
2. предлага дневния ред на всяко заседание;
3. ръководи заседанията на комисията.
Чл. 11. (1) Комисията е постоянно действащ
орган и заседава веднъж месечно.
(2) Членовете на комисията се уведомяват от председателя три дни преди датата
на провеждане на заседанието по служебна
електронна поща и телефон.
(3) При необходимост председателят на
комисията може по всяко време да свика извънредно заседание при условията и по реда
на ал. 2 за разглеждане на текущи въпроси
във връзка с прилагането на закона.
(4) Заседанията на комисията са редовно
проведени, ако в тях участват най-малко половината от членовете є. При липса на кворум
председателят насрочва ново заседание не
по-късно от три дни.
(5) Решенията на комисията се приемат с
обикновено мнозинство от присъстващите.
Чл. 12. (1) За постъпилите молби за финансова компенсация се води регистър, който
съдържа:
1. входящ номер на молбата;
2. трите имена на молителя;
3. престъплението, за което се търси финансова компенсация;
4. информация за предприетите действия
по молбата;
5. решението на националния съвет по
молбата;
6. основанието за предоставяне или за отказ
за предоставяне на финансова компенсация.
(2) Със заповедта по чл. 8, ал. 1 се определя
член на комисията, който води регистъра на
постъпилите молби за финансова компенсация.
Чл. 13. (1) Със заповедта по чл. 8, ал. 1
се определят членове на комисията, които
незабавно след изплащането на финансовата
компенсация подготвят документите за предявяване на регресен иск по чл. 16 от закона.
(2) За предявените регресни искове се води
регистър, който съдържа:
1. номер на преписката по молбата за финансова компенсация, въз основа на която е
изготвен регресният иск;
2. име на лицето, срещу което следва да
се предяви иск, и за каква сума;
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3. номер на образуваното дело по описа
на съда;
4. диспозитив на съдебното решение по
делото;
5. номер на изпълнителния лист, ако такъв
е издаден;
6. номер на изпълнителното дело, ако такова е образувано;
7. събрани суми по изпълнителното дело.
Чл. 14. Със заповедта по чл. 8, ал. 1 се
определя лице за контакт от комисията съгласно чл. 18, ал. 9 от закона, което:
1. информира пострадалите от престъпления за движението на подадените молби за
финансова компенсация и за срока за произнасяне по тях;
2. информира пострадалите от престъпления за възможността да получат подпомагане
по чл. 8 от закона;
3. приема граждани в обявено на интернет
страницата на националния съвет работно
време.
Чл. 15. (1) След постъпване в Министерството на правосъдието молбите за финансова
компенсация се предават на председателя на
комисията.
(2) Молбите се вписват в регистъра по
чл. 12, ал. 1 и се разпределят на членовете
на комисията за разглеждане, изготвяне на
писмено становище за основателността на
всяка от тях, предложение за размера на
финансовата компенсация за всеки отделен
случай и проект на решение.
(3) При отсъствие на председателя на комисията молбите се предават на лицето по
чл. 12, ал. 2.
Чл. 16. (1) Проектите на решения, становищата на членовете на комисията по молбите за финансова компенсация и по всички
въпроси, свързани с прилагането на закона,
се обсъждат и се приемат на заседание на
комисията.
(2) Проектите на решения и приетите
становища се предават от председателя на
комисията на секретаря на националния съвет,
който в срока по чл. 5, ал. 2 ги изпраща на
членовете на националния съвет.
Чл. 17. Членовете на комисията са длъжни
да не разпространяват информация във връзка
с молбите за финансова компенсация, станала
им известна при или по повод на изпълнение
на техните задължения.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

РЕД ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ИМУЩЕСТВЕН И Т Е ВРЕ Д И И ИЗП Л А Щ А Н Е Н А
ФИ Н А НСОВИ Т Е КОМ П ЕНС А Ц И И Н А
ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
Чл. 18. (1) Финансовата компенсация се
предоставя след влизането в сила на акта по
чл. 12, ал. 2 от закона.
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(2) Пострадалите от престъпления посочват
в молбата за финансова компенсация имуществените вреди по чл. 14, ал. 1 от закона,
които претендират, техния размер и прилагат
заверени от тях копия на документите, които
удостоверяват посочените в молбата данни,
включително препис на съответния акт по
чл. 12, ал. 2 от закона.
Чл. 19. (1) Разходи за лечение по чл. 14,
ал. 1, т. 1 от закона могат да претендират
лицата по чл. 3, ал. 1 от закона.
(2) Разходите за лечение, с изключение
на разходите, които се поемат от бюджета
на Националната здравноосигурителна каса,
се удостоверяват с първични счетоводни документи съгласно Закона за счетоводството.
Чл. 20. (1) Пропуснати доходи по чл. 14,
ал. 1, т. 2 от закона могат да претендират
лица по чл. 3, ал. 1 от закона.
(2) Пропуснатите доходи се удостоверяват
с болничен лист, експертно решение на териториална експертна лекарска комисия или
Националната експертна лекарска комисия,
служебна бележка от работодателя за изплатени възнаграждения, служебна бележка
от Националната агенция за приходите за
актуално състояние на трудовите договори,
служебна бележка от Националния осигурителен институт за изплатени обезщетения
за временна неработоспособност или общо
заболяване по болнични листове.
Чл. 21. (1) Разходи по плащане на съдебни
и деловодни разноски по чл. 14, ал. 1, т. 3 от
закона могат да претендират лица по чл. 3,
ал. 1 и 2 от закона.
(2) Разходите по плащане на съдебни и деловодни разноски се удостоверяват с договор
за правна защита и съдействие и първични
счетоводни документи съгласно Закона за
счетоводството.
(3) Когато разходите по ал. 1 са претендирани и са уважени от съда в наказателно или
гражданско дело, пострадалите представят
копие от издадения изпълнителен лист по
делото.
(4) След приемане на решение за предоставяне на финансова компенсация пострадалите представят изпълнителния лист по ал. 3
в оригинал за отбелязване на решението на
националния съвет, след което същият се
връща по пощата с обратна разписка.
(5) За обстоятелствата по ал. 4 се уведомява
съответният съдебен изпълнител в случаите,
когато е образувано изпълнително дело.
Чл. 22. (1) Пропуснати средства за издръжка
по чл. 14, ал. 1, т. 4 от закона могат да претендират лица по чл. 3, ал. 2 от закона, ненавършили
18-годишна възраст, чрез техни я законен
представител, настойник или попечител.
(2) Размерът на пропуснатите средства
за издръжка представлява минималната издръжка по чл. 142, ал. 2 от Семейния кодекс,
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умножена по броя месеци от датата на извършване на престъплението до навършване
на пълнолетие на лицето.
(3) Пропуснати средства за издръжка по
чл. 14, ал. 1, т. 4 от закона се изплащат по
банкова сметка на името на лицето, на което
е предоставена финансовата компенсация.
(4) Средствата от изплатената финансова
компенсация до размера, определен по чл. 142,
ал. 2 от Семейния кодекс, се разходват ежемесечно за издръжка, а за задоволяване на
други потребности разходването и разпореждането със средствата по банковата сметка
се извършват по реда на чл. 130, ал. 3 от
Семейния кодекс.
Чл. 23. (1) Разходи по погребение по чл. 14,
ал. 1, т. 5 от закона могат да претендират лица
по чл. 3, ал. 2 от закона.
(2) Разходите по погребение се удостоверяват с първични счетоводни документи
съгласно Закона за счетоводството, издадени
към датата на извършване на погребението.
(3) Когато лицата по чл. 3, ал. 2 от закона
не могат да представят документите по ал. 2,
комисията служебно изисква информация
за средния размер на погребалните услуги,
предоставяни от погребалните агенции в общината по адрес на починалото лице.
(4) Когато разходите по ал. 1 са претендирани и са уважени от съда в наказателно
или гражданско дело, на пострадалите се
предоставя присъдената сума.
(5) Когато общината по адрес на починалото лице е извършила служебно погребение,
финансова компенсация за понесени разходи
по погребение не се предоставя.
Чл. 24. Имуществените вреди по чл. 14,
ал. 1, т. 6 от закона се удостоверяват със съответните относими към конкретния случай
документи.
Чл. 25. (1) В двуседмичен срок член на
комисията, определен със заповедта по чл. 8,
ал. 1, изпраща решенията за предоставяне
на финансова компенсация на съответната
дирекция в Министерството на правосъдието
за изплащане на определената сума.
(2) Когато лицето, на което е предоставена финансова компенсация, не е посочило в
молбата за финансова компенсация банкова
сметка за изплащане на сумата, компенсацията се изплаща в двуседмичен срок от
представянето є.
Г л а в а

п е т а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА
ДЕЙНОСТТА ПО ЧЛ. 9 И ЧЛ. 11, АЛ. 3 ОТ
ЗАКОНА
Ч л. 26. (1) Безп лат на пси холог и ческа
консултация и помощ по чл. 9 от закона
се предоставят на територията на всеки от
апелативните съдебни райони от специалисти – психолози от организации за подкрепа
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на пострадали, като организациите се финансират при условията и по реда на Закона за
обществените поръчки.
(2) Организациите по ал. 1 осигуряват подслон или друго подходящо временно настаняване на пострадалите в случаите, предвидени
в чл. 11, ал. 3 от закона, за срок до десет
дни въз основа на молба на пострадалия от
престъпление. Разследващите органи насочват
пострадалите към организациите за подкрепа.
(3) Осигуряването на подслон или друго
подходящо временно настаняване се извършва
незабавно на друго място, различно от обичайното местопребиваване на пострадалия
от престъпление, което е безопасно за него.
(4) Алинея 2 се прилага, в случай че такава
мярка не бъде предприета на друго основание
по силата на друг нормативен акт.
(5) Подпомагането по ал. 1 и 2 се предоставя
на пострадалото лице за определен период от
една организация.
Чл. 27. Организациите за подкрепа на пострадали поддържат регистър по чл. 17, ал. 4
от закона, който съдържа:
1. входящ номер на молбата по чл. 17, ал. 1
от закона;
2. трите имена на пострадалия, неговото
гражданство, дата и място на раждане, постоянен и настоящ адрес, телефон за контакт;
3. вида на престъплението, дата или период
и място на извършването му;
4. номера на прокурорската преписка и
датата, на която пострадалият е уведомил
компетентните органи за извършеното престъпление;
5. датата и броя часове на оказаната психологическа консултация и помощ и становище
на специалиста-психолог за необходимостта
от предоставянето є в съответния размер;
6. осигурените услуги по чл. 11, ал. 3 от
закона;
7. подпис на пострадалия за всяка оказана
психологическа консултация и помощ.
Г л а в а

ш е с т а

ОТЧЕТНОСТ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ПОСТРАДАЛИ
Чл. 28. (1) Комисията осъществява контрол
върху дейността на организациите за подкрепа
на пострадали.
(2) Контролът по ал. 1 се осъществява чрез
извършване на проверка на документацията,
свързана с изпълнението на дейността по
чл. 9 и чл. 11, ал. 3 от закона, включително
проверки на място. Комисията може да получи
информация относно качеството на оказаната
психологическа помощ и подкрепа и чрез
осъществяване на контакт с пострадалите от
престъпления.
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(3) Организациите за подкрепа на пострадали са длъжни да предоставят на комисията
всяка информация, свързана с изпълнението
на дейността им.
Чл. 29. Всяка година до 31 януари организациите за подкрепа на пострадали представят
в Министерството на правосъдието обобщен
отчет за дейността си по чл. 9 и чл. 11, ал. 3
от закона по образец, одобрен от министъра
на правосъдието.
Чл. 30. Организациите за подкрепа на
пострадали са длъжни да съхраняват всички
оригинални документи, свързани с дейността
им по закона, за период 3 години от датата
на приключване на договора.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. В срок до три месеца от влизането в сила
на този правилник в сила се открива процедура
по Закона за обществените поръчки по чл. 26,
ал. 1.
§ 2. До приключване на процедурата по
Закона за обществените поръчки безплатната
психологическа консултация и помощ по чл. 9
от закона се предоставят по досегашния ред.
§ 3. Правилникът се приема на основание
§ 21 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления (ДВ,
бр. 51 от 2016 г.).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 375
ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2016 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2016 г. за изплащане на сти
пендии по Програмата на мерките за закрила
на деца с изявени дарби от държавни и об
щински училища през 2016 г., приета с По
становление № 68 на Министерския съвет от
2016 г. (ДВ, бр. 28 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери в размер 60 480 лв. за изплащане
на стипендии на учениците от общинските
училища и на учениците от държавните училища, финансирани от Министерството на
младежта и спорта.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят,
както следва:
1. по бюджетите на общините – в размер
23 355 лв., разпределени съгласно приложението;
2. по бюджета на Министерството на младежта и спорта – в размер 37 125 лв.
Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури
за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2016 г.
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Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да
се увеличат разходите по „Политика в областта
на спорта за учащи и спорта в свободното
време“, бюджетна програма „Спорт за учащи“
по бюджета на Министерството на младежта
и спорта за 2016 г.
(2) Със сумата 78 030 лв. да се увеличат
показателите по чл. 25, ал. 3, т. 1 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2016 г.
(3) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да се
увеличат показателите по чл. 25, ал. 3, т. 2 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2016 г.
Чл. 4. Министърът на младежта и спорта
да извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на младежта и спорта за
2016 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2016 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. В Постановление № 163 на Министерския съвет от 2016 г. за одобряване на
допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. за
изплащане на стипендии по Програмата на
мерките за закрила на деца с изявени дарби от
държавни и общински училища през 2016 г.,
приета с Постановление № 68 на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 54 от 2016 г.),
се правят следните изменения:
1. В чл. 1:
а) в ал. 1 числото „257 310“ се заменя с
„256 635“;
б) в ал. 2, т. 1 числото „152 820“ се заменя
със „152 145“.
2. В приложението към чл. 1, ал. 2, т. 1:
а) на ред „Габрово“ числото „3 915“ се
заменя с „3 240;
б) на ред „Общо“ числото „152 820“ се
заменя със „152 145“.
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и чл. 90, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г.
във връзка с чл. 2 от Постановление № 68 на
Министерския съвет от 2016 г. за приемане
на Програма на мерките за закрила на деца
с изявени дарби от държавни и общински
училища през 2016 г.
§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на младежта и спорта
и на кметовете на съответните общини.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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Приложение
към чл. 1, ал. 2, т. 1
№
по
ред

Община

Област

3-то тримесечие на 2016 г.
брой
сума
сти(в лв.)
пендии

1.

Бургас

Бургас

1

1 080

2.

Видин

Видин

2

1 215

3.

Мездра

Враца

1

810

4.

Севлиево

Габрово

1

405

5.

Добрич

Добрич

2

1 620

6.

Дупница

Кюстендил

1

405

7.

Кюстендил Кюстендил

1

810

8.

Перник

Перник

1

405

9.

Плевен

Плевен

1

810

10. Карлово

Пловдив

1

405

11. Пловдив

Пловдив

2

1 890

12. Силистра

Силистра

1

810

13. Сливен

Сливен

1

405

14. Столична
община

София-град

11

7 695

15. Казанлък

Стара Загора

1

405

16. Стара Загора

Стара Загора

4

2 565

17. Шумен

Шумен

1

405

18. Варна

Варна

2

1 215

35

23 355

ОБЩО:
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 376
ОТ 23 ДЕКЕМВРИ 2016 Г.

за изменение на Постановление № 73 на Ми
нистерския съвет от 2015 г. за определяне
на второстепенните разпоредители с бюджет
към министъра на вътрешните работи (ДВ,
бр. 25 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В приложението към член единствен
т. 8 се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2017 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
10508
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РЕШЕНИЕ № 1077
ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2016 Г.

за определяне на дните за религиозни праз
ници на вероизповеданията, различни от
източноправославното, през 2017 г.
На основание чл. 173, ал. 3 от Кодекса на
труда
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Определя следните дни от 2017 г. за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, за които се
ползва платен или неплатен годишен отпуск
при условията на чл. 173, ал. 2 от Кодекса на
труда и чл. 57, ал. 5 от Закона за държавния
служител:
1. За Католическата църква в България:
а) Вторият ден на Великден – 17 април;
б) „Свети апостоли Петър и Павел“ – 29
юни;
в) „Всички Светии“ – 1 ноември;
г) Непорочното зачатие на Света Богородица – 8 декември.
2. За мюсюлманското вероизповедание:
а) Рамазан байрам – 26 и 27 юни;
б) Курбан байрам – 1 и 4 септември;
в) Рождението на Мохамед – 29 ноември.
3. За Религиозната общност на евреите в
България:
а) Песах – 11 април;
б) Рош Ашана – 21 септември;
в) Йом Кипур – 30 септември;
г) Сукот – 5 октомври.
4. За Арменска апостолическа православна
църква:
а) Рождество Христово – 6 януари;
б) Сретение Господне – 14 февруари;
в) Свети Вартан – 23 февруари;
г) Възкресение Христово – 16 април;
д) Кръстовден – 17 септември;
е) Свети Будители Сахак и Месроп – 14
октомври.
5. За общество „Бяло братство“:
а) Ден на пролетното равноденствие – 22
март;
б) рож дението на Учител я Пет ър Дънов – 12 юли;
в) Съборни дни – 19, 20 и 21 август;
г) Денят на кончината на Учителя – 27
декември.
6. За църквите на адвентистите от седмия
ден – шест съботни дни, ако според трудовия
договор или акта за назначението им са задължени да работят в тези дни.
7. За Общество за Кришна съзнание:
а) Гаура Пурнима – 12 март;
б) Рама Навами – 5 април;
в) Нарасимха Чатурдаши – 9 май;
г) Ратха Ятра – 25 юни;
д) Кришна Джанмаштами – 15 август.
8. За Диамантен път на будизма – България:
Весак (ден на раждане, просветление и
паранирвана на Буда Шакямуни) – 9 юни.
9. За Свидетели на Йехова в България:
а) Възпоминанието за смъртта на Исус
Христос – 11 април;
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б) Конгресни дни – 27, 28, 29 и 30 юли.
10. За евангелските църкви:
Ден на Реформацията – 31 октомври.
11. За Будистката общност в България:
а) Денят на Буда (Весак) – 10 май;
б) Будистка Нова година – 27 февруари;
в) Денят Дхарма – 7 август;
г) Денят Бодхи – 8 декември.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ
СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРАВИЛНИК

за организацията на дейността на Инспектора
та към Висшия съдебен съвет и за дейността
на администрацията и на експертите
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Този правилник урежда организацията на дейността на Инспектората към
Висшия съдебен съвет, наричан по-нататък
„Инспектората“, на неговата администрация
и на експертите.
Чл. 2. (1) Инспекторатът е юридическо
лице със седалище София.
(2) Бюджетът на Инспектората е част от
бюджета на съдебната власт, който се приема
от Народното събрание.
Чл. 3. (1) Инспекторатът организира и
осъществява дейността си в съответствие с
Конституцията на Република България (КРБ),
Закона за съдебната власт (ЗСВ), този правилник и действащото законодателство.
(2) Дейността на Инспектората се основава на принципите на законосъобразност,
обективност и публичност.
Чл. 4. (1) При изпълнение на функциите
си Инспекторатът си взаимодейства с другите органи на съдебната, изпълнителната и
законодателната власт, с юридически лица и
с граждани.
(2) Административните ръководители на
органите на съдебната власт са длъжни да
оказват съдействие на инспекторите и експертите, които ги подпомагат при изпълнение на
правомощията им, като им осигуряват достъп
до всички необходими материали.
(3) Административните ръководители по
ал. 2 са длъжни да предоставят информация
на главния инспектор и инспекторите за
действията, които са предприели по всеки
сигнал или предложение, изпратен до тях от
Инспектората.
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ПРАВОМОЩИЯ НА ИНСПЕКТОРАТА
Чл. 5. (1) Инспекторатът проверява дейността на органите на съдебната власт, без да
засяга независимостта на съдиите, съдебните
заседатели, прокурорите и следователите при
осъществяването на техните функции.
(2) Инспекторатът извършва проверки за
почтеност и конфликт на интереси на съдии,
прокурори и следователи, на имуществените
им декларации, както и за установяване на
действия, които накърняват престижа на съдебната власт, и такива, свързани с нарушаване
на независимостта на съдиите, прокурорите
и следователите.
(3) При осъществяване на своите правомощия главният инспектор и инспекторите са
независими и се подчиняват само на закона.
Чл. 6. Инспекторатът действа служебно, по
инициатива на граждани, юридически лица
или държавни органи, включително на съдии,
прокурори и следователи.
Чл. 7. Инспекторатът:
1. проверява организацията на административната дейност на съдилищата, прокуратурите
и следствените органи;
2. проверява организацията по образуването
и движението на съдебните, прокурорските
и следствените дела, както и приключването
на делата в установените срокове;
3. извършва проверка по заявления на
граждани и юридически лица срещу актове,
действия или бездействия на органите на съдебната власт по приключени производства, с
които се нарушава правото им на разглеждане
и решаване на делото в разумен срок;
4. анализира и обобщава делата, които
са приключени с влязъл в сила съдебен акт,
както и приключените преписки и дела на
прокурорите и следователите;
5. при противоречива съдебна практика,
установена при осъществяване на дейността
по т. 4, сигнализира компетентните органи за отправяне на искане за приемане на
т ълкувателни решения или т ълкувателни
постановления;
6. при нарушения, установени при осъществяване на дейностите по т. 1 – 4 и 17,
сигнализира административния ръководител
на съответния орган на съдебната власт и съответната колегия на Висшия съдебен съвет;
7. извършва п роверк и за поч теност и
конфликт на интереси на съдии, прокурори
и следователи, на имуществените им декларации, както и за установяване на действия,
които накърняват престижа на съдебната
власт, и такива, свързани с нарушаване на
независимостта на съдиите, прокурорите и
следователите;
8. приема вътрешни правила за провеждане
на проверките за почтеност на експертите от
специализираната администрация и организира тяхното провеждане;
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9. приема вътрешни правила за извършване на проверките по т. 1, 2 и 4 в органите
на съдебната власт, както и за проверките
по т. 3 и 7;
10. прави предложения за образуване на
дисциплинарни производства за налагане на
дисциплинарни наказания на съдии, прокурори, следователи и административни ръководители на органите на съдебната власт;
11. прави предложения за поощрение до
съответния административен ръководител на
съдии, прокурори и следователи за проявен
висок професионализъм и образцово изпълнение на служебните задължения;
12. отправя сигнали, предложения и доклади
до други държавни органи, включително до
компетентните органи на съдебната власт;
13. изготвя годишна програма за планови
проверки и годишен доклад за дейността
си, който представя на пленума на Висшия
съдебен съвет;
14. обсъжда предложения от министъра
на правосъдието проект на бюджет на съдебната власт в частта му относно бюджета
на Инспектората и го представя на Висшия
съдебен съвет;
15. ежегодно предоставя публично информация за своята дейност и публикува
годишния доклад за дейността си на интернет
страницата си;
16. обжалва пред Върховния административен съд решенията на съответната колегия
на Висшия съдебен съвет по дисциплинарните
производства по реда и условията на чл. 323
ЗСВ;
17. изисква и обработва информационни
данни от съдебни, прокурорски и следствени дела, като извършва наблюдението им
съобразно критерии, приети с решение на
Инспектората.
Чл. 8. (1) Инспек торат ът осъществява
дейността си чрез проверки, проучвания и
анализи.
(2) Въз основа на действията на Инспектората по ал. 1 и в съответствие с констатациите
и изводите на проверяващия екип се изготвя
съответно акт за резултатите от проверката,
констативен протокол, становище, сигнал,
предложение или доклад.
Чл. 9. (1) Инспекторатът има кръгъл печат с
изображение на герба на Република България
и с изписани думите „Република България.
Инспекторат към ВСС“.
(2) Печатът се полага върху оригиналите
на актовете на Инспектората.
Г л а в а

т р е т а

СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ НА ИНСПЕКТОРАТА
Раздел I
Общи положения
Чл. 10. Инспекторатът се състои от главен
инспектор и десет инспектори.
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Чл. 11. За главен инспектор и инспектори
се избират юристи с високи професионални
и нравствени качества.
Чл. 12. Главният инспектор и инспекторите
се избират и освобождават при условия и по
ред, определени с КРБ и ЗСВ.
Чл. 13. Главен инспектор или инспектор
не може да бъде лице, за което са налице
обстоятелствата по чл. 18, ал. 1 ЗСВ.
Чл. 14. (1) Възнаграждението на главния
инспектор е равно на възнаграждението на
член на Висшия съдебен съвет.
(2) Възнаграждението на инспекторите е
равно на 90 на сто от възнаграждението на
главния инспектор.
Чл. 15. (1) За всяка година на главния инспектор и инспекторите се изплащат средства
за облекло в размера, определен в чл. 221 ЗСВ.
(2) Задължителното обществено и здравно
осигуряване на главния инспектор и инспекторите се извършва за сметка на бюджета на
съдебната власт.
(3) Главният инспектор и инспекторите
задължително се застраховат срещу злополука
за сметка на бюджета на съдебната власт.
Чл. 16. (1) Главният инспектор и инспекторите имат право на отпуск 30 работни дни
и допълнителен отпуск по един работен ден
за всеки две години юридически стаж, като
общият размер на отпуска не може да надвишава 60 календарни дни.
(2) Главният инспектор и инспекторите
имат право на неплатен годишен отпуск до
30 работни дни в календарна година, който
се зачита за юридически стаж.
Чл. 17. Времето, прослужено като главен
инспектор или инспектор в Инспектората,
се зачита за стаж по чл. 164, ал. 1 – 7 и по
чл. 225, ал. 1 ЗСВ.
Чл. 18. (1) Инспекторите могат да бъдат
награждавани с отличия и награди за образцово изпълнение на служебните задължения.
(2) Видът на наг радата се определ я в
заповедта на главния инспектор, с която се
награждава инспекторът.
Чл. 19. Главният инспектор и инспекторите
ползват материалната база на органите на
съдебната власт.
Раздел ІІ
Главен инспектор
Чл. 20. (1) Главният инспектор осъществява
общо организационно и методическо ръководство на дейността на Инспектората, като:
1. представлява Инспектората и определя
кой от инспекторите го замества при негово
отсъствие;
2. утвърждава правилник за вътрешния
трудов ред, вътрешни правила за документооборота, вътрешни правила за прилагане на
принципа за случайния подбор чрез електронно разпределение и други актове в случаите,
предвидени в закон;
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3. се разпорежда със средствата по бюджета
на Инспектората;
4. осъществява контрол върху дейността
на инспекторите;
5. се произнася с мотивирано решение
по възражения срещу актове от извършени
проверки по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 3 ЗСВ на
органите на съдебната власт или на отделни
съдии, прокурори и следователи;
6. организира издаването на бюлетин за
резултатите от проверките, който се публикува на интернет страницата на Инспектората;
7. сключва и прекратява трудовите договори
със съдебните служители;
8. организира повишаване квалификацията
на инспекторите и съдебните служители;
9. налага дисциплинарни наказания по реда
на Кодекса на труда на съдебните служители;
10. издава наказателните постановления
по чл. 408д, ал. 2 ЗСВ;
11. осъществява и други правомощия, възложени му със закон.
(2) В изпълнение на правомощията си по
общо организационно ръководство главният
инспектор издава заповеди.
(3) Главният инспектор може да присъства
на заседанията на пленума на Висшия съдебен съвет и на заседанията на съдийската и
прокурорската колегия на Висшия съдебен
съвет, като не участва в гласуването.
Раздел ІІІ
Инспектори
Чл. 21. Всеки инспектор:
1. извършва проверки, предвидени в годишната програма на Инспектората;
2. извършва проверки по сигнали;
3. извършва проверки за почтеност и конфликт на интереси на съдии, прокурори и следователи, на имуществените им декларации,
както и проверки за установяване на действия,
които накърняват престижа на съдебната
власт, и такива, свързани с нарушаване на
независимостта на съдиите, прокурорите и
следователите;
4. разглеж да в екип с двама експерти
заявления на граждани и юридически лица
срещу актове, действия или бездействия на
органите на съдебната власт, с които се нарушава правото им на разглеждане и решаване
на делото в разумен срок;
5. изпълнява всички дейности, свързани с
упражняване на правомощията на Инспектората, определени от закона и възложени от
главния инспектор;
6. участва с право на глас в заседанията
на Инспектората;
7. представлява Инспектората и поддържа
внесените от него предложения за образуване
на дисциплинарни производства за налагане
на дисциплинарни наказания пред дисциплинарните състави и комисия „Дисциплинарна
дейност и взаимодействие с ИВСС“ към съответната колегия на Висшия съдебен съвет,
когато е определен за това от главния инспектор;
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8. участва в междуведомствени работни
групи за изготвянето на проекти за нормативни
актове и за мониторинг по прилагането на
действащото законодателство.
Чл. 22. При изпълнение на служебните си
задължения главният инспектор и инспекторите се легитимират със служебна карта по
образец, утвърден от главния инспектор по
предложение на главния секретар.
Раздел IV
Заседания на Инспектората
Чл. 23. (1) В заседанията на Инспектората
участват с право на глас главният инспектор
и всички инспектори.
(2) Заседанията се провеждат в сградата
на Инспектората, освен ако се налага провеждането им на друго място.
(3) Заседанията се свикват от главния
инспектор или по инициатива на най-малко
една втора от инспекторите.
Чл. 24. (1) Заседанията на Инспектората
не са публични.
(2) По решение на инспекторите на заседанията могат да присъстват и външни лица.
Чл. 25. (1) Заседанията на Инспектората се
председателстват от главния инспектор или
заместващия го инспектор.
(2) За заседанията се води протокол, който се подписва от главния инспектор или
заместващия го, както и от лицето, което го
е изготвило.
(3) Протоколите по ал. 2 се съхраняват от
определен от главния инспектор служител.
Чл. 26. (1) Главният инспектор открива
заседанието на Инспектората, ако присъстват
повече от половината от инспекторите.
(2) Проверката за кворум се извършва
поименно преди откриване на заседанието.
(3) При липса на кворум главният инспектор
обявява датата и часа на следващото заседание.
Чл. 27. (1) Дневният ред за заседанията
на Инспектората се обявява с поканата за
свикването му не по-късно от три дни преди
провеждане на заседанието.
(2) При неотложна необходимост заседанията на Инспектората могат да бъдат свикани
и без спазване на срока по ал. 1.
(3) При провеждане на заседанията по
ал. 1, по предложение на главния инспектор
или инспектор, към предварително обявения
дневен ред могат да бъдат включени допълнителни точки, когато поставените по тях
въпроси не търпят отлагане.
Чл. 28. Инспекторатът приема решения с
мнозинство повече от половината от членовете си.
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СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ В ИНСПЕК
ТОРАТА
Раздел І
Общи положения
Чл. 29. (1) При осъществяване на дейността си Инспекторатът се подпомага от
администрация.
(2) Служителите в администрацията на
Инспектората са съдебни служители.
Чл. 30. (1) Съдебните служители са организирани в обща и специализирана администрация.
(2) Съдебни служители на пряко подчинение на главния инспектор са финансовият
контрольор и служителят по сигурност на
информацията.
Раздел ІІ
Главен секретар
Чл. 31. Администрацията на Инспектората
се ръководи от главен секретар.
Чл. 32. (1) За главен секретар в Инспектората може да се назначи лице, което отговаря
на изискванията по чл. 164, ал. 2 ЗСВ.
(2) Главният секретар се назначава със заповед на главния инспектор след провеждане
на конкурс.
(3) Главният секретар е пряко подчинен
на главния инспектор на Инспектората и се
отчита за дейността си пред него.
(4) Докато у пра ж н ява длъж ност та си,
главният секретар не може да членува в политическа партия или коалиция, организация
с политически цели, както и да извършва
политическа дейност.
(5) Главният секретар получава основно възнаграждение в размер 80 на сто от
възнаграждението на съдия във Върховния
касационен съд.
(6) Времето, прослужено като главен секретар на Инспектората, се зачита за стаж
по чл. 164, ал. 1 – 7 ЗСВ.
Чл. 33. (1) Главният секретар осъществява
административното ръководство на администрацията на Инспектората, като:
1. осигурява организационната връзка между главния инспектор и съдебните служители;
2. подпомага главния инспектор при планиране и организиране работата на експертите;
3. организира разпределението на задачите
между административните звена на общата
администрация и между съдебните служители
в тези звена и осъществява общ контрол за
изпълнението на възложените задачи;
4. ръководи планирането на дейността на
административните звена на общата администрация;
5. отчита изпълнението на ежегодните цели
на общата администрация;
6. създава условия за законосъобразна и
ефективна работа на съдебните служители;
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7. отговаря за управлението на административната дейност и осъществява общо ръководство по отношение на човешките ресурси;
8. предлага за назначаване и освобождаване
съдебните служители;
9. следи за спазване от съдебните служители на длъжностните им характеристики, на
вътрешнослужебните актове и на етичните
правила за поведение съгласно Етичния кодекс
на съдебния служител;
10. организира и контролира мерките за
контрол на достъпа и отчитане на работното
време на съдебните служители;
11. представлява Инспектората в случаите, когато е определен изрично от главния
инспектор;
12. осъществява общ контрол за спазването
на реда за документооборота, деловодната и
архивната дейност;
13. осигурява прозрачност и публичност на
дейността на администрацията и организира
процеса по осигуряване достъпа до информация, когато такъв е разрешен;
14. изготвя предложения за подобряване
на структурата, състава и организацията на
дейността на общата администрация и за подобряване на административното осигуряване
на Инспектората, като в това число предлага
мерки за развитие и за повишаване на ефективността на работата на администрацията;
15. предлага на главния инспектор за одобряване организационната структура, щатните
разписания и длъжностните характеристики
на съдебните служители;
16. прави предложения пред главния инспектор за поощрения и налагане на дисциплинарни наказания по отношение на съдебните
служители;
17. осъществява общо ръководство и контрол по отношение на информационните
технологии и системи в Инспектората;
18. изпълнява и други задачи, възложени
му от главния инспектор.
(2) При отсъствие на главния секретар
главният инспектор със заповед определя
негов заместник от съдебните служители.
(3) В изпълнението на правомощията си
главният секретар издава разпореждания, които са задължителни за съдебните служители.
(4) Всеки съдебен служител може да подаде
възражение срещу разпореждането на главния секретар до главния инспектор, който се
произнася с окончателно решение.
Раздел ІІІ
Финансов контрольор. Служител по сигур
ността на информацията
Чл. 34. Финансовият контрольор:
1. прилага и спазва Закона за финансовото
управление и контрол в публичния сектор;
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2. разработва проекти на приложимите към
системата за финансово управление и контрол
стратегически планове, планове за действие и
програми за достигане на поставените цели,
като след приемането им ги прилага;
3. отговаря за изграждането и прилагането
на контролни дейности;
4. отговаря за разработването и прилагането на системи, които осигуряват идентифициране, събиране и разпространяване в
подходяща форма и срокове на надлежна и
достоверна информация, която да позволява
на всяко длъжностно лице да поеме определена отговорност;
5. в резултат на извършения предварителен
контрол се произнася по законосъобразността
на поемане на задължението или извършване
на разхода.
Чл. 35. (1) Служителят по сигурност на
информацията осъществява дейност „Сигурност на информацията“ в Инспектората, като:
1. осигурява спазването на изискванията на
Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и актовете по прилагането му,
поддържане на регистратура за класифицирана
информация, организация по надлежното създаване и получаване, обработване, съхраняване
и предаване на класифицираната информация;
2. разработва мерки за охрана чрез физически и технически средства и контролира
изпълнението им, като съгласува мерките
със специализираното звено за охрана на
съдебната власт;
3. извърш ва период и ч н и п роверк и на
отчетността и движението на материалите
и документите, съдържащи класифицирана
информация;
4. разработва план за защита на класифицираната информация при военно или друго
извънредно положение;
5. изпълнява други задачи, произтичащи
от нормативни актове, които регламентират
защитата на класифицираната информация,
както и такива, възложени от главния инспектор.
(2) Длъжността служител по сигурност
на информацията временно може да бъде
съвместявана с друга длъжност съобразно
разпоредбите на ЗЗКИ и актовете по прилагането му.
Раздел ІV
Обща администрация
Чл. 36. (1) Общата администрация на Инспектората се състои от:
1. дирекция „Административна дейност“;
2. дирекция „Правно обслужване, връзки
с обществеността и човешки ресурси“;
3. дирекция „Бюджет и финанси“;
4. отдел „Компют ърно-информационна
сигурност“.
(2) В дирекциите могат да се създават
отдели, а в отделите – сектори.
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(3) Ръководителите на звената на общата
администрация осъществяват действията по
прогнозиране, планиране, ръководство, организация и контрол по отношение дейността
на съответното звено.
Чл. 37. Дирекция „Административна дейност“:
1. осигурява административно-деловодното
обслужване на Инспектората, като:
а) организира, осъществява и контролира
движението на входящата, изходящата и вътрешната кореспонденция;
б) осигурява деловодното обработване на
постъпилите в Инспектората документи;
в) експедира входящата и изходящата кореспонденция;
г) осигурява информация за входящата,
изходящата и вътрешната кореспонденция,
както и за възложените и изпълнените задачи;
д) осигурява организационно заседанията
на Инспектората;
е) води и изготвя протоколи от заседания
та на Инспектората, както и протоколи от
изслушвания при извършване на проверка
по глава девета, раздел І „б“ ЗСВ;
ж) съхранява актовете на Инспектората и
материалите към тях;
з) систематизира и съхранява документите
от текущия архив;
и) комплектува, съхранява, обработва и
организира използването на архивния фонд
на Инспектората;
2. организира материално-техническото
осигуряване на Инспектората, като:
а) осигурява снабдяването на Инспектората
с техника, консумативи и обзавеждане;
б) осъществява транспортното обслужване,
поддръжката и ремонта на транспортните
средства;
в) отговаря за строителните и ремонтните
работи в сградите на Инспектората;
г) отговаря за техническата поддръжка
на инсталациите и съоръженията в сградния
фонд;
д) осигурява хигиената в сградите на Инспектората.
Чл. 38. Дирекция „Правно обслужване,
връзки с обществеността и човешки ресурси“:
1. осъществява дейностите по правно обслужване на административната дейност на
Инспектората, като:
а) организира и осъществява разработването на проекти на вътрешни правила на
Инспектората, инструкции, заповеди и др.;
б) изготвя проекти на документации за
провеждане на обществени поръчки;
в) изготвя и съгласува проекти на договори;
г) изготвя правни становища, както и проекти на решения за предоставяне или отказ
на достъп до обществена информация;
2. осигурява процесуалното представителство на Инспектората пред съдебните органи,
като:
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а) представлява Инспектората пред съдилищата в страната след изрично писмено
упълномощаване от главния инспектор;
б) при участие в процеса изготвя писмени
молби, жалби, писмени защити и др.;
в) води регист ър на дисциплинарните
производства, образувани по предложение на
Инспектората;
г) следи и анализира дисциплинарната
практика на колегиите на Висшия съдебен
съвет и на Върховния административен съд,
като на всяко шестмесечие изготвя аналитичен доклад;
3. осигурява връзките на Инспектората с
обществеността и протоколната дейност, като:
а) осигурява провеждането на информационната политика на Инспектората и координацията по нейното реализиране;
б) разработва и осъществява медийната
стратегия на Инспектората;
в) следи публикациите в средствата за масово осведомяване, свързани с дейността на
Инспектората и органите на съдебната власт;
г) поддържа архив на отразяването на
работата на Инспектората в средствата за
масово осведомяване;
д) предоставя периодична информация на
средствата за масово осведомяване за дейността на Инспектората;
е) подпомага главния инспектор при осъществяването на контактите му със средствата
за масово осведомяване;
ж) осигурява публикуването на годишния
доклад за дейността на Инспектората на интернет страницата му и го изпраща на Висшия
съдебен съвет;
з) организира протоколните дейности на
Инспектората;
и) орга н изи ра кома н д и ровк и т е извън
страната;
к) изготвя паметна записка за протоколните
дейности на Инспектората;
4. осъществява непосредствено управлението на човешките ресурси, като:
а) изготвя и актуализира проектите на
организационната структура, длъжностното
разписание и длъжностните характеристики
на съдебните служители;
б) събира, обработва и съхранява служебна
информация в трудовите досиета;
в) изготвя проекти на заповеди, споразумения, договори и удостоверителни документи,
свързани с трудовите правоотношения на
главния инспектор, инспекторите и съдебните
служители;
г) организира процедурите за назначаване на съдебните служители, процедурите по
атестиране и повишаване в ранг и налагане
на дисциплинарни наказания.
Чл. 39. Дирекция „Бюджет и финанси“:
1. организира процеса по разработване,
съставяне и изпълнение на бюджета на Инспектората, като:
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а) разработва средносрочни и дългосрочни
прогнози за бюджета;
б) съставя проект на бюджета за съответната календарна година;
в) представя на главния инспектор и инспекторите становище за проект на годишния
бюджет на Инспектората и бюджетни прогнози;
г) представя на главния инспектор и инспекторите мотивирано становище по предложения от министъра на правосъдието проект
на бюджет на съдебната власт в частта му
относно бюджета на Инспектората;
д) изготвя ежемесечно информация за
изпълнението на бюджета;
е) изготвя финансови обосновки;
2. осъществява ц ялостната финансовосчетоводна дейност при спазване на Закона
за счетоводството, Закона за финансовото
управление и контрол в публичния сектор,
Закона за публичните финанси и указанията
на Министерството на финансите, като:
а) обработва и съхранява счетоводната
документация и информация за дейността
на Инспектората, включително счетоводните
документи по обществените поръчки;
б) следи за правилното оформяне на първичните и вторичните счетоводни документи
и ги отразява своевременно в счетоводните
регистри;
в) извършва счетоводно отчитане на приходите и разходите на Инспектората по пълна
бюджетна класификация по счетоводни сметки от Сметкоплана на органите на съдебна
власт и параграфите от Единната бюджетна
класификация;
г) осигурява дейностите по набиране и
разходване на парични средства, включително
изплащане на възнагражденията и разплащанията по договорите;
д) организира дейностите, свързани със
задълженията за подаване на декларации в
НАП и НОИ в предвидените срокове и заплащането на задължения за данъци, такси,
застраховки и др.;
е) прилага системата за двоен подпис по
отношение на поемането на задължения и
извършването на разходи;
ж) анализира ежемесечно разходите по
бюджета на Инспектората и предлага мерки, свързани с финансовата дисциплина и
отчетност;
з) организира начина и реда на заприходяване, съхранение и отпускане на материали
и дълготрайни материални и нематериални
активи;
и) следи за наличността на компютърната техника, периферни устройства, мрежово
оборудване и лицензиран софтуер;
к) съхранява счетоводния архив съгласно
изискванията на Закона за счетоводството;
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л) организира и извършва инвентаризации
на активите и пасивите на Инспектората
съгласно изискванията на Закона за счетоводството;
3. организира процеса по изготвяне и представяне на отчетите за касово изпълнение на
бюджета на Инспектората, като изготвя месечни, тримесечни отчети за касово изпълнение
на бюджета и годишни финансови отчети,
Баланс и Отчет за приходите и разходите на
Инспектората;
4. участва в процеса на управление на
публичните средства на Инспектората в съответствие с принципите за законосъобразност,
икономичност, ефективност, ефикасност и
публичност, като:
а) следи за спазването на финансовата и
бюджетната дисциплина;
б) поддържа регистри по основните показатели на Единната бюджетна класификация
за управленски и статистически цели.
Чл. 40. Отдел „Компютърно-информационна сигурност“:
1. планира, предлага, организира и прилага
мерки за защита на мрежите и информационните системи, използвани в Инспектората
срещу човешки грешки, природни бедствия,
технически неизправности или злонамерени
атаки, включително мерки за:
а) предотвратяване на загуба на компютърни данни при критични ситуации – природни
бедстви я, повреда на компют ри/сървъри,
кражба или всеки друг случай, когато има
риск от загуба на компютърна информация;
б) дублиране на информацията и съхраняване на резервни копия;
в) превенция и елиминиране на последици от очаквани, респективно реализирани,
заплахи за сигурността на компютърната
информация – софтуерни атаки, кражба на
самоли чност, к ра жба на уст ройст во и ли
информация, саботаж и манипулиране на
информацията;
2. администрира и поддържа мрежите и
информационните системи, включително:
а) устройства, мрежи и услуги;
б) наличните софтуерни продукти;
в) интернет страницата и електронната
поща на Инспектората;
г) системите за контрол на достъп, видео
наблюдение, както и телефонни централи;
3. организира и осигурява софтуерната
и хардуерната поддръжка на компютърната
техника в Инспектората, като:
а) води оперативен отчет на наличната
компютърна техника, периферни устройства,
мрежово оборудване и лицензиран софтуер;
б) планира необходимостта и осигурява
компютърно, мрежово и с информационни
технологии дейността на Инспектората;
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в) следи за изправността и организацията
за поддръжка и ремонт на компютърната,
периферната техника и подмяната на дефектирали устройства;
4. планира дейностите по разработването
на мрежи и нови софтуерни продукти;
5. планира, предлага, проектира и осигурява
внедряване на автоматизирани информационни системи в Инспектората;
6. участва в дейностите по интегриране на
софтуерните продукти;
7. изработва технически проекти за създаване или усъвършенстване на информационни
системи въз основа на функционални задания
и осигуряване техническото изпълнение на
нови функционалности на информационните
системи;
8. организира и провежда обучения на инспекторите и съдебните служители за работа
със софтуерни продукти.
Раздел V
Специализирана администрация
Чл. 41. (1) Специа лизираната администрация се състои от експерти, които подпомагат главния инспектор и инспекторите
при осъществяване на правомощи ята на
Инспектората.
(2) Експертите следва да отговарят на изиск
ванията на чл. 18, ал. 1 ЗСВ и преминават
периодична проверка за почтеност.
Чл. 42. (1) За експерти се назначават:
1. лица с висше юридическо образование с
не по-малко от 5 години юридически стаж – за
извършване на проверките по чл. 54, ал. 1,
т. 1 и 2 ЗСВ и по глава трета „а“ ЗСВ;
2. лица с висше икономическо или друго
подходящо образование с не по-малко от 5
години стаж по съответната специалност – за
извършване на проверките по глава девета,
раздел І „а“ и І „б“ ЗСВ.
(2) Експертите се назначават и освобождават от главния инспектор.
Чл. 43. (1) Експертите се назначават чрез
конкурс, който се провежда по правила и методика, одобрени от главния инспектор, като
се извършва и проверка по реда на Закона
за достъп и разкриване на документите и за
обявяване на принадлежност на български
граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна
армия за кандидатите, родени преди 16 юли
1973 г.
(2) Преди назначаването си експертите преминават проверка за почтеност и декларират
съгласие по време на заемане на длъжността
си да бъдат подлагани периодично на такива
проверки.
Чл. 44. (1) Възнаграждението на експертите
в Инспектората е не по-малко от възнаграждението на съдия в районен съд и не по-голямо
от възнаграждението на съдия в окръжен съд.
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(2) Времето, прослужено като експерт с
юридическо образование в Инспектората, се
зачита за стаж по чл. 164, ал. 1 – 7 ЗСВ.
Чл. 45. (1) Експертите се разпределят във:
1. звено за проверки по чл. 54, ал. 1, т. 1
и 2 ЗСВ;
2. звено за проверки по глава девета, раздел І „а“ ЗСВ;
3. звено за проверки по глава девета, раздел І „б“ ЗСВ;
4. звено за проверки по глава трета „а“ ЗСВ;
5. звено „Аналитично“.
(2) При необходимост главният инспектор
може временно да възложи със заповед задачи
на експерт от друг екип или от друго звено.
Чл. 46. Експертите от звеното по чл. 54,
ал. 1, т. 1 и 2 ЗСВ:
1. участват в проверки по организацията на
административната дейност на съдилищата,
прокуратурите и следствените органи;
2. участват в проверки относно организацията по образуването и движението на
съдебните, прокурорските и следствените
дела, както и приключването на делата в
установените срокове;
3. участват в изготвяне на анализи и обобщаване на дела, приключени с влязъл в сила
съдебен акт, както и на приключени преписки
и дела на прокурорите и следователите;
4. участват в изработване на предложения
до компетентните органи за отправяне на
искане за приемане на тълкувателни решения
или тълкувателни постановления при противоречива съдебна практика, установена при
осъществяване на дейността по т. 3;
5. участват в изготвяне на сигнали и предложения до административните ръководители на
органите на съдебната власт и до съответната
колегия на Висшия съдебен съвет в случаите
на констатирани нарушения, установени при
осъществяване на дейностите по т. 1 – 3;
6. участват в изготвяне на предложения
за налагане на дисциплинарни наказания на
съдии, прокурори, следователи и на административни ръководители на органите на
съдебната власт;
7. участват в изготвяне на сигнали, предложения и доклади до други държавни органи
във връзка с констатации при осъществяване
на дейностите по т. 1 – 3;
8. участват в изготвяне на проект на годишна програма за извършване на планови
проверки от Инспектората;
9. на всеки шест месеца изготвят проект
на доклад за резултатите от извършени проверки, направени по постъпили сигнали от
граждани и юридически лица;
10. участват в изготвяне на становища по
въпроси, възложени от главния инспектор
и инспекторите, свързани с упражняване на
правомощията им.
Чл. 47. (1) Експертите от звеното по глава
девета, раздел І „а“ ЗСВ:
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1. участват в извършването на проверки
на имуществените декларации на съдиите,
прокурорите и следователите;
2. участват във воденето и поддържането
на електронните публични регистри за декларациите по чл. 175а, ал. 1, т. 1 и 2 ЗСВ и за
влезлите в сила наказателни постановления,
издавани от главния инспектор по реда на
чл. 408д, ал. 2 ЗСВ;
3. при необходимост изискват информация
от държавните органи, органите на местното
самоуправление и местната администрация,
органите на съдебната власт и от други институции при извършване на проверките по т. 1.
(2) Съобразно специализацията и правомощията си по ал. 1 експертите от звеното за
извършване на проверките по глава девета,
раздел І „а“ ЗСВ участват и при изпълнение
на дейности по чл. 46, т. 6, 7 и 10.
Чл. 48. (1) Експертите от звеното по глава
девета, раздел І „б“ ЗСВ:
1. участват в извършването на проверки за
почтеност и конфликт на интереси на съдиите,
прокурорите и следователите, проверки за
установяване на действия, които накърняват
престижа на съдебната власт, и проверки,
свързани с нарушаване на независимостта на
съдиите, прокурорите и следователите;
2. участват във воденето и поддържането на
електронния публичен регистър за влезлите
в сила наказателни постановления, издавани
от главния инспектор по реда на чл. 408д,
ал. 2 ЗСВ;
3. при необходимост изискват информация
от държавните органи, органите на местното
самоуправление и местната администрация,
органите на съдебната власт и от други институции при извършване на проверките по т. 1.
(2) Съобразно специализацията и правомощията си по ал. 1 експертите от звеното за
извършване на проверките по глава девета,
раздел І „б“ ЗСВ участват и при изпълнение
на дейности по чл. 46, т. 6, 7 и 10.
Чл. 49. (1) Експертите от специализираното
звено по глава трета „а“ ЗСВ:
1. участват в проверки на заявления на
граждани и юридически лица срещу актове,
действия или бездействия на органите на съдебната власт, с които се нарушава правото
им на разглеждане и решаване на делото в
разумен срок;
2. при необходимост изискват информация
от Министерството на правосъдието при извършване на проверките по т. 1;
3. участват в изготвяне на всеки три месеца на проект на доклад до Висшия съдебен
съвет по чл. 60м, ал. 1 ЗСВ за нарушенията,
установени при проверките по т. 1.
(2) Съобразно специализацията и правомощията си по ал. 1 експертите от звеното по
глава трета „а“ ЗСВ участват и при изпълнение
на дейности по чл. 46, т. 4 – 7 и 10.
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Чл. 50. (1) Експертите от звено „Аналитично“:
1. обработват и анализират:
а) информацията от извършените проверки в органите на съдебната власт от всички
екипи на Инспектората;
б) информацията от извършените проверки по реда на глава девета, раздели І „а“ и
І „б“ ЗСВ;
в) информацията от извършените проверки
по реда на глава трета „а“ ЗСВ;
г) информацията, получавана в края на
всяко шестмесечие от председателите на съдилищата и главния прокурор за образуването, движението и приключването на делата,
както и за окончателно отменените актове
от по-горните инстанции;
д) информацията от годишните отчетни
док лади на председателите на Върховния
касационен съд, Върховния административен
съд и главния прокурор, на апелативните и
окръжните съдилища и прокуратури, както
и на административните съдилища;
2. проучват и анализират относимите към
дейността на Инспектората решения на Европейския съд по правата на човека, страна по
които е Република България, както и решения
на Съда на Европейския съюз;
3. анализират действащото законодателство
за установяване наличието на слабости в
нормативната база във връзка с контролната
дейност на Инспектората;
4. изготвят проекти на вътрешни актове,
свързани с изпълнението на правомощията на
Инспектората, на становища по тълкувателни
дела, на становища по законопроекти, както
и проекти на предложения за изменение и
допълнение на нормативни актове;
5. подпомагат изготвянето на методики
и стандарти за извършване на проверки в
органите на съдебната власт;
6. изискват и обработват информационни
данни от съдебни, прокурорски и следствени
дела, наблюдавани от Инспектората, като
при констатирани пропуски по движението
и приключването в срок на наблюдаваните
производства уведомяват главния инспектор;
7. участват при изготвяне на проект на
годишен отчет за дейността на Инспектората;
8. при възлагане от страна на главния
инспектор или негов заместник изпълняват
и други задачи.
(2) Въз основа на информацията от дейности
те по ал. 1, т. 1 – 3 и 6 експертите от звено
„Аналитично“ изготвят доклади, проекти за
сигнали и предложения, които представят на
главния инспектор.
(3) Звено „Аналитично“ се ръководи от
главния инспектор или от определен от него
инспектор.
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ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА
ИНСПЕКТОРАТА
Раздел I
Общи положения
Чл. 51. След встъпване в длъжност на
инспекторите на заседание на Инспектората
те се разпределят според специализацията им
по правна материя и в съответствие с чл. 42,
ал. 3 ЗСВ.
Чл. 52. (1) След разпределянето на инспекторите се провежда жребий за определяне на
екипите от инспектор и експерти за извършване
на проверките по чл. 54, ал. 1, т. 1 и 2 ЗСВ,
по глава девета, раздели І „а“ и І „б“ ЗСВ и
по глава трета „а“ ЗСВ.
(2) Жребият и определянето на екипите по
ал. 1 се провеждат еднократно в рамките на
мандата на инспекторите. При необходимост
след съгласуване с инспекторите главният
инспектор може със заповед да извършва
промени в първоначално определените екипи.
Раздел II
Организация и ред за извършването на пла
нови проверки
Чл. 53. (1) Инспекторатът ежегодно, не
по-късно от края на месец март на текущата година, приема програма за плановите
проверки.
(2) Годишната програма за плановите проверки съдържа:
1. апелативните райони и органите на
съдебната власт, в които ще бъде извършена
комплексна проверка;
2. органите на съдебната власт, в които
ще бъдат направени тематични и контролни
проверки;
3. примерен график за извършване на
проверките.
(3) Годишната програма може да бъде
допълвана и изменяна с решение на Инспектората.
(4) Годишната програма се обявява на
интернет страницата на Инспектората.
Чл. 54. (1) Плановите проверки могат да
бъдат комплексни, тематични и контролни.
(2) Комплексните проверки се отнасят до
цялостната дейност на органа на съдебната
власт.
(3) Тематичните проверки се извършват
по конкретна тема относно приложението
на закона от орган на съдебната власт през
проверявания период, съдия, прокурор или
следовател.
(4) Контролните проверки се извършват
след комплексна или тематична проверка, при
които са дадени препоръки за преодоляване
на констатирани негативни практики.
Чл. 55. (1) Непосредствено след приемането
на годишната програма чрез жребий, гарантиращ случайното разпределение, главният

ВЕСТНИК

БРОЙ 103

инспектор в присъствието на всички инспектори определя конкретния орган на съдебната
власт, който ще бъде проверяван, както и
екипите, които ще извършват проверката.
(2) Проверките могат да се извършват и
от повече от един екип.
Чл. 56. След определяне на екипите главният инспектор възлага извършването на
проверката със заповед, която съдържа:
1. органа на съдебната власт, съдията,
прокурора или следователя, който ще бъде
проверяван, вида, задачите и срока за извършване на проверката;
2. името на проверяващия по чл. 56, ал. 2
ЗСВ;
3. поименния състав на експертите, които
го подпомагат;
4. срока за съставяне на акта за резултатите
от проверката.
Чл. 57. (1) След като проверката бъде извършена, екипът изготвя акт за резултатите от
проверката, който се подписва от инспектора.
(2) В акта се посочват заповедта за възлагане на проверката, органът на съдебната
власт, съдията, прокурорът или следователят,
който е проверяван, видът, задачите, периодът
и обхватът на проверката, името на проверяващия инспектор и експертите, които го
подпомагат, констатациите от извършената
проверка, изводи, и при необходимост – препоръки и срок за изпълнението им.
(3) Към акта за резултатите от проверката се прилагат документите, изискани и
предоставени за проучване, както и такива,
съставени в хода на проверката.
Чл. 58. (1) Актът за резултатите от проверката се предоставя в 7-дневен срок от
подписването му на административния ръководител на съответния орган на съдебната
власт на хартиен, а по необходимост – и на
електронен носител.
(2) Актът за резултатите от проверката се
връчва на съдия, прокурор, следовател или
заместник на административния ръководител
от проверявания орган на съдебната власт, когато съдържа констатации за неговата работа.
(3) Получаването на акта се удостоверява
с писмен документ от съответния орган на
съдебната власт. В документа се посочват датата на получаване и имената на получателя
на акта, като от тази дата актът се счита за
връчен на административния ръководител.
(4) Административният ръководител на
съответния орган на съдебната власт уведомява Инспектората за начина и датата на
връчване на акта на всеки съдия, прокурор
или следовател, което удостоверява със съответен документ.
(5) Административният ръководител, заместникът на административния ръководител,
съдията, прокурорът или следователят могат
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в 7-дневен срок от датата на връчването на
акта да направят възражение пред главния
инспектор.
(6) Актът или изготвеният въз основа на
констатациите в него сигнал или предложение
се изпращат на горестоящия административен ръководител, на съответната колегия на
Висшия съдебен съвет, на други държавни
органи, включително и органи на съдебната
власт, след изтичането на срока по ал. 5 и
произнасянето на главния инспектор по постъпилите възражения.
(7) Административният ръководител уведомява главния инспектор за изпълнението
на препоръките, ако има такива, в срока,
определен в акта за резултатите от проверката.
Чл. 59. По възраженията, касаещи констатации или дадени препоръки в акта, главният
инспектор се произнася с мотивирано решение
в разумен срок.
Чл. 60. (1) Ако възражението на лицата по
чл. 58, ал. 1 и 2 във връзка с констатациите
за допуснати дисциплинарни нарушения не
бъде уважено, предложението за образуване
на дисциплинарно производство за налагане
на дисциплинарно наказание се изпраща:
1. до административния ръководител на
съответния орган на съдебната власт, когато
се предлага образуване на дисциплинарно
производство по реда на чл. 311, т. 1 във
връзка с чл. 308, ал. 1, т. 1 ЗСВ;
2. до съответната колегия на Висшия съдебен съвет, когато се предлага образуване
на дисциплинарно производство по реда на
чл. 311, т. 2 във връзка с чл. 308, ал. 1, т. 2 – 6
ЗСВ.
(2) Предложението за образуване на дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание се приема с решение
на Инспектората и се изпраща на компетентния орган по чл. 311 ЗСВ с придружително
писмо, подписано от главния инспектор. За
предложението се уведомява и горестоящият
административен ръководител.
(3) Главният инспектор или определен от
него инспектор може да участва в производството пред дисциплинарния състав на съответната колегия на Висшия съдебен съвет.
Чл. 61. Инспекторатът може да обжалва
решението на съответната колегия на Висшия
съдебен съвет при условията на чл. 323 ЗСВ.
Раздел III
Организация и ред за извършването на про
верки по сигнали по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 3 ЗСВ
Чл. 62. (1) Проверките по сигнали по чл. 54,
ал. 1, т. 1 – 3 ЗСВ могат да бъдат извършвани по инициатива на граждани, юридически
лица, държавни органи, включително съдии,
прокурори и следователи.
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(2) Сигналите трябва да са подадени в
писмен вид, на български език, да съдържат
данни за подателя и адреса му и да са под
писани от него.
(3) При постъпване по електронната поща на
сигнал, неподписан с квалифициран електронен подпис, до подателя се изпраща съобщение
с указания за отстраняване на недостатъка.
(4) Проверки по анонимни сигнали не се
извършват.
(5) При липса на посочени адрес за кореспонденция и други данни за връзка с подателя
на сигнала всички съобщения и книжа до
него се прилагат към преписката.
Чл. 63. Проверки могат да бъдат инициирани и служебно, включително по информация,
разпространена чрез средствата за масово
осведомяване.
Чл. 64. (1) След постъпване на сигнала
същият се разпределя от главния инспектор
или от заместващия го инспектор по реда на
постъпването му на принципа на случайния
подбор чрез електронно разпределение.
(2) Условията и редът за разпределяне на
сигналите на принципа на случайния подбор
се определят с правила, утвърдени със заповед
на главния инспектор.
Чл. 65. (1) Работата по сигнала може да
протича в две фази:
1. предварително проучване;
2. проверка по реда на чл. 56 – 58 ЗСВ,
ако се установи необходимост от нейното
извършване.
(2) При предварителното проучване се
преценява компетентността на Инспектората
да разгледа всяко от оплакванията в сигнала.
При необходимост се събират допълнителни
материали с оглед изясняване на фактическата
обстановка, свързана с изложението в сигнала.
(3) Когато при предварителното проучване
се установи по безспорен начин, че сигналът
не е от компетентността на Инспектората
или е неоснователен, се изготвя мотивирано
становище, което се изпраща на подателя.
(4) Когато при предварителното проучване
се констатира, че сигналът, с който е сезиран
Инспекторатът, е от компетентността на друг
орган, преписката се препраща по компетентност, като за това се известява подателят.
(5) Когато сигналът е от компетентността на
Инспектората и са налице данни за допуснати
нарушения, се извършва проверка по реда на
чл. 56 – 58 ЗСВ.
Чл. 66. (1) Проверката по сигнали се извършва в разумен срок.
(2) Произнасянето по чл. 65, ал. 3 и 4 е в
срок един месец от приключване на предварителното проучване.
Чл. 67. (1) Проверката се извършва от
главния инспектор или инспектор и двама
експерти, като екипът се избира между тези,
определени по реда на чл. 52, ал. 1.
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(2) Главният инспектор определя със заповед реда за извършване на проверките.
Чл. 68. (1) За резултатите от проверката
се изготвя акт, който отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2. Подателят на сигнала се
уведомява за изготвянето на акта.
(2) По отношение на условията и реда за
връчване на акта за резултатите от проверката, за подаване на възражението от страна на
проверяваното лице, задължението на административния ръководител да уведоми главния
инспектор за изпълнението на препоръките,
изготвянето и внасянето на предложение за
образуване на дисциплинарно производство
за налагане на дисциплинарно наказание,
участието на Инспектората в производствата
пред дисциплинарния състав на съответната
колегия на Висшия съдебен съвет и пред
Върховния административен съд се прилагат
правилата по чл. 58 ЗСВ.
Раздел ІV
Организация и ред за извършване на про
верките по глава девета, раздел І „а“ ЗСВ
Чл. 69. (1) Предмет на проверките по глава
девета, раздел I „а“ ЗСВ е съответствието на
обстоятелствата в декларациите за имущество
и интереси в страната и в чужбина, подавани
от съдиите, прокурорите и следователите, с
получената информация от държавните и общинските органи, органите на съдебната власт
и други институции, пред които декларираните
факти подлежат на вписване, обявяване или
удостоверяване.
(2) Съдиите, прокурорите и следователите
подават декларации по образец, утвърден от
главния инспектор.
(3) Образецът на декларация съдържа информацията по чл. 175б, ал. 1 ЗСВ.
Чл. 70. (1) Декларациите по чл. 69, ал. 2
се подават на хартиен носител, придружени с копие на електронен носител, или по
електронен път, подписани с квалифициран
електронен подпис по Закона за електронния
документ и електронния подпис.
(2) Декларациите се въвеждат в електронен
публичен регистър, който съдържа входящия
номер, датата на декларацията и информацията
по чл. 175б, ал. 1 ЗСВ.
(3) Всяко лице има право на достъп до
данните от публичния регистър. Достъпът се
осигурява чрез интернет страницата на Инспектората при спазване на Закона за защита
на личните данни.
(4) Декларациите се съхраняват за срок 10
години, след изтичането на който се унищожават от комисия, назначена със заповед на
главния инспектор.
Чл. 71. (1) При годишното деклариране на
имуществото по чл. 175б, ал. 1, т. 3 – 6 ЗСВ се
посочват наличностите, съответно остатъчният размер на задължението, към 31 декември
на предходната календарна година.
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(2) При деклариране на имуществото по
чл. 175б, ал. 1 ЗСВ, ако то е придобито по време
на заемане на длъжността съдия, прокурор
или следовател, се посочват също правните
основания и произходът на средствата, с които
е станало придобиването му.
(3) Съдиите, прокурорите и следователите
декларират имуществото и доходите на своите
съпрузи или на лицата, с които се намират
във фактическо съжителство на съпружески
начала, и на ненавършилите пълнолетие деца.
(4) Съдиите, прокурорите и следователите
могат да подадат декларация, че не желаят
да бъде публикувана информацията относно
лицето, с което се намират във фактическо
съжителство на съпружески начала, и относно
имуществото и доходите на това лице.
(5) Съдиите, прокурорите и следователите
не декларират имуществото и доходите на
своите съпрузи при фактическа раздяла и на
ненавършилите пълнолетие деца, когато не
упражняват родителски права. За тези обстоятелства задълженото лице подава декларация.
Чл. 72. (1) Декларациите по чл. 69, ал. 2 се
подават в сроковете, предвидени в чл. 175в,
ал. 1 и 2 ЗСВ.
(2) В срок до един месец от подаването
на дек лараци я за иму щество и интереси
съответното лице може да направи промяна
в декларацията си, когато това се налага за
отстраняване на непълноти или грешки в
декларираните обстоятелства.
(3) В едномесечен срок от изтичане на
сроковете по ал. 1 и 2 Инспекторатът публикува на интернет страницата си декларациите
на съдиите, прокурорите и следователите и
списък на лицата, които не са подали декларации в срок.
Чл. 73. (1) В тримесечен срок след изтичането на срока за подаване на декларацията
Инспекторатът извършва проверка за достоверността на декларираните факти чрез
съпоставянето им с получената информация.
(2) За събиране на необходимата за извършване на проверката информация Инспекторатът има правата по чл. 175д, ал. 2 – 6 ЗСВ.
Чл. 74. (1) Всяка проверка приключва с
изготвяне на доклад за съответствие или с
доклад за несъответствие, подписан от инспектора.
(2) Доклад за съответствие се изготвя,
когато не е установена разлика между декларираните факти и получената информация.
В доклада се описват извършените дейности
и получена информация, на база на която е
направено заключението. Докладът се подписва от инспектора.
(3) Извън случаите по ал. 2 проверката
приключва с доклад за несъответствие, в който
подробно се описва установеното разминаване
с декларираните или недекларираните данни,
и се прилагат доказателства, установяващи
различията.
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(4) При установено несъответствие Инспекторатът уведомява съответното лице и му дава
14-дневен срок за отстраняване на непълнотите
и грешките в декларираните обстоятелства.
Отстраняването на непълнотите и грешките
се извършва с подаването на нова декларация.
(5) Инспекторатът публикува на интернет
страницата си списък на лицата, при които
е установено несъответствие в декларациите,
което не е отстранено в срока по ал. 4.
Чл. 75. (1) При несъответствие в размер не
по-малко от 20 000 лв. между декларираните и
установените след изтичане на срока по чл. 74,
ал. 4 факти Инспекторатът изпраща доклада
на компетентните органи за извършването
на проверка на имущественото състояние
на лицето.
(2) Съответният орган уведомява главния
инспектор за резултатите от проверката в
14-дневен срок от приключването є.
Чл. 76. (1) Инспекторатът извършва допълнителни проверки:
1. при установяване на несъответствие в
размер от 5000 лв. до 20 000 лв. или при данни
за конфликт на интереси;
2. при атестиране на съдия, прокурор или
следовател за придобиване на несменяемост;
3. при подаване на сигнал, отговарящ на
условията по чл. 175л, ал. 5 ЗСВ, в който се
съдържат данни за несъответствие в размер
над 5000 лв. между имотното състояние на
съдия, прокурор или следовател и посоченото
от него в съответната декларация.
(2) При извършването на допълнителна
проверка съответното лице декларира информацията по чл. 175б, ал. 1 ЗСВ, както и всяка
друга информация, необходима за извършване
на проверката.
(3) При проверката на декларираните факти
се изискват:
1. данни за наличностите и движенията
на средства по банковите сметки на съответното лице;
2. данни за притежаваните от лицето финансови инструменти и реализираните сделки
с финансови инструменти от регистрите на
Централния депозитар;
3. информация от информационните системи на Министерството на вътрешните работи.
(4) На п роверявани я съди я, п рок у рор
или следовател се предоставя възможност
да даде писмени обяснения и да представи
доказателства.
(5) Допълнителната проверка приключва
с мотивиран доклад на проверяващия екип
за наличието или липсата на несъответствие.
(6) Доклад за съответствие се изготвя при
условията и по реда на чл. 74, ал. 2.
(7) Доклад за несъответствие се съставя,
когато и след допълнителното събиране на
информация е налице разлика между декларираните факти и получената информация, чиято
имуществена стойност надхвърля 5000 лв.
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(8) При съставяне на доклад за несъответствие по ал. 7 се уведомяват и компетентните органи за предприемане на съответните
действия.
Чл. 77. Условията и редът за определяне
на екипите за извършване на проверките по
този раздел се определят с вътрешни правила,
приети от Инспектората.
Раздел V
Организация и ред за извършване на про
верките по глава девета, раздел І „б“ ЗСВ
Чл. 78. При проверките по глава девета,
раздел І „б“ ЗСВ се събира и преценява информация за:
1. липса или наличие на конфликт на
интереси на съдия, прокурор или следовател
при изпълнение на конкретните му служебни
функции;
2. действия или бездействия, които противоречат на принципите за почтеност на
съдиите, прокурорите и следователите;
3. действия или бездействия, които нарушават независимостта на съдиите, прокурорите
и следователите;
4. действия или бездействия, които накърняват престижа на съдебната власт.
Чл. 79. (1) Проверките по чл. 78 се извършват:
1. по сигнал, който отговаря на условията
по чл. 175л, ал. 5 ЗСВ;
2. по искане на съдия, прокурор или следовател, когато проверката се отнася за него;
3. по служебна инициатива на Инспектората, когато при извършване на проверките
по чл. 56, ал. 1 ЗСВ констатира данни за
допуснати нарушения;
4. п ри пол у чаване на съдебен ак т по
чл. 175и, ал. 6 ЗСВ;
5. при възлагане от съответната колегия
на Висшия съдебен съвет по чл. 30, ал. 5,
т. 10 ЗСВ.
(2) За сигнал се приема и публикация в средствата за масово осведомяване, ако отговаря
на условията по чл. 175л, ал. 5, т. 2 – 4 ЗСВ.
(3) Проверки по анонимни сигнали не се
извършват.
Чл. 80. Главният инспектор утвърждава
образец на сигнал, който е достъпен на интернет страницата на Инспектората, както и
на място.
Чл. 81. (1) Когато сигналът не е подписан и
при съмнение дали той изхожда от посочения
в него гражданин или организация, проверяващият изисква неговото потвърждение със
собственоръчен или електронен подпис в
тридневен срок от съобщението за това. При
непотвърждаване в срок производството се
прекратява.
(2) Ако сигналът не отговаря на останалите
изисквания на чл. 175л, ал. 5 ЗСВ, подателят
се уведомява да отстрани недостатъците в
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тридневен срок от съобщението за това с указание, че неотстраняването им ще предизвика
прекратяване на производството.
(3) Срокът за извършване на проверката
започва да тече от датата на отстраняване на
нередовността.
Чл. 82. (1) Когато се установи, че сигналът
не е от компетентността на Инспектората,
се изготвя мотивирано становище, което се
изпраща на подателя.
(2) Когато се установи, че сигналът е от
компетентността на друг орган, незабавно се
препраща по компетентност, като подателят
на сигнала се уведомява писмено.
(3) Когато сигналът отговаря на условията
по чл. 175л, ал. 5 ЗСВ и е от компетентността
на Инспектората, се извършва проверка.
Чл. 83. (1) Проверките по чл. 78 започват
по заповед на главния инспектор.
(2) Заповедта на главния инспектор за
възлагане на проверка съдържа:
1. основанието за започване на проверката;
2. данни за органа на съдебната власт, в
който е назначен съдията, прокурорът или
следователят, който ще бъде проверяван;
3. задачите на проверката и срока на извършването є;
4. имената на проверяващия инспектор и
подпомагащите го експерти;
5. място на извършване на проверката;
6. срок за приключване на проверката
и представяне на мотивирания доклад по
чл. 175о, ал. 1 ЗСВ.
(3) Препис от заповедта се изпраща на
проверявания.
(4) Срокът за извършване на проверка е
2-месечен, като може да бъде продължен еднократно за срок от един месец със заповед
на главния инспектор.
Чл. 84. (1) В хода на проверките се събират
необходимите данни и се изслушва проверяваното лице.
(2) При извършване на проверките по
ал. 1 Инспекторатът има правата по чл. 175д,
ал. 2 – 7 ЗСВ.
Чл. 85. (1) За резултатите от проверката
се изготвя мотивиран доклад, който съдържа
данни за:
1. дата и място на съставянето му;
2. име на проверяващия инспектор и подпомагащите го експерти;
3. основанието за започване на проверката;
4. данни за заповедта на главния инспектор;
5. име на съдията, прокурора или следователя, който е проверен;
6. извършените действия в хода на проверката;
7. приетите за установени факти и обстоятелства и доказателствата, които ги подкрепят;
8. постъпило становище по събраните доказателства от проверяваното лице, какви са
неговите възражения и дали проверяващият
ги приема за основателни;
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9. становище относно липсата или наличието на достатъчно данни за конфликт на
интереси, съответно за действия или бездействия, които противоречат на принципите за
почтеност, накърняват престижа на съдебната власт или са свързани с нарушаване на
независимостта на съдиите, прокурорите и
следователите;
10. какво е предложението на проверяващия;
11. подпис на инспектора, извършил проверката.
(2) Докладът се внася за обсъждане на
заседание на Инспектората, който:
1. прекратява проверката при липса на
достатъчно данни за извършено нарушение;
2. отправя предложение до съответната
колегия на ВСС за налагане на дисциплинарно
наказание, когато е установено извършено
нарушение по чл. 175к, ал. 1 – 4 ЗСВ;
3. отправя предложение до съответната
колегия за образуване на производство за установяване на конфликт на интереси заедно с
предложението за налагане на дисциплинарно
наказание, когато извършеното нарушение е
по чл. 175и, ал. 1 – 6 и по чл. 175к, ал. 1 ЗСВ.
(3) При установяване на данни за нарушаване на независимостта на съдия, прокурор
или следовател от лице, което не притежава
това качество, се уведомява и ръководителят
на това лице.
(4) Проверяваното лице се у ведом ява
писмено за резултатите от проверката и за
решението на Инспектората по доклада.
Чл. 86. (1) На проверяваното лице се осигурява възможност да:
1. преглежда документите по преписката,
както и да си прави бележки и извадки;
2. да бъде изслушано или да изрази писмено становище по събраните доказателства
в определен срок;
3. да прави писмени искания и възражения.
(2) Проверяваното лице има право на адвокатска защита при провеждане на проверките
от Инспектората.
Чл. 87. (1) Лице, което е подало сигнал, не
може да търпи неблагоприятни последствия
само на това основание.
(2) Членовете на екипа, на който е възложено разглеждането на сигнала, са длъжни да:
1. не разкриват самоличността на лицето,
подало сигнала;
2. не разгласяват фактите и данните, които
са им станали известни във връзка с разглеждането на сигнала;
3. опазват поверените им писмени документи от нерегламентиран достъп на трети лица.
(3) Информацията по ал. 2 е служебна тайна.
(4) Екипът по ал. 2 предлага на съответните ръководители предприемането на конкретни мерки за опазване на самоличността
на подалия сигнала, включително мерки,
предотвратяващи действия, чрез които му
се оказва психически или физически натиск.
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(5) В особени случаи главният инспектор
може да потърси съдействието на органите
на Министерството на вътрешните работи за
вземане на допълнителни мерки за защита
на лицето, подало сигнал.
(6) Главният инспектор утвърждава правила, които осигуряват мерките за опазване на
самоличността на подалия сигнала.
(7) Лице, което е уволнено, преследвано
или по отношение на което са предприети
действия, водещи до психически или физичес
ки тормоз, заради това, че е подало сигнал,
има право на обезщетение за претърпените
от него имуществени и неимуществени вреди
по съдебен ред.
Чл. 88. Условията и редът за извършване
на проверките по този раздел, както и показателите за проверка се уреждат с вътрешни
правила.
Чл. 89. За неуредените въпроси за извършване на проверките по този раздел се прилага
Административнопроцесуалният кодекс.
Раздел VІ
Организация и ред за извършването на про
верки на заявленията по чл. 60а, ал. 1 ЗСВ
Чл. 90. Проверките за нарушаване правото
на разглеждане и решаване на делото в разумен
срок се извършват от звеното по глава трета
„а“ ЗСВ въз основа на преписки, образувани
по заявления на граждани и юридически
лица, които са:
1. страни по приключени граждански, административни и наказателни производства;
2. обвиняеми, пострадали или ощетени
юридически лица по прекратени досъдебни
производства.
Чл. 91. (1) Проверката по всяка ново
образувана преписка се извършва от екип от
инспектор и двама експерти, като екипът се
определя от главния инспектор на принципа
на случайния подбор чрез електронно разпределение. Единият от експертите се определя
за докладчик.
(2) Екипите по ал. 1 се разделят по правна
материя.
(3) Условията и редът за разпределяне на
преписките на принципа на случайния подбор
се определят с правила, утвърдени със заповед
на главния инспектор.
Чл. 92. (1) Проверката на всяко заявление
вк лючва предварителен етап за преценка
относно:
1. отговаря ли заявлението на изискванията
на чл. 60б ЗСВ;
2. компетентен ли е Инспекторатът да
разгледа заявлението.
(2) Когато се установи, че Инспекторатът
не е компетентен да разгледа заявлението или
че оплакването попада в компетентността на
друг орган, се изготвя мотивирано становище
и заявлението заедно с приложенията се изпраща на министъра на правосъдието.
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(3) Когато се установи, че заявлението не
отговаря на някое от изискванията на чл. 60б
ЗСВ, на заявителя се изпраща съобщение за
отстраняване на допуснатите нередовности в
7-дневен срок от получаване на съобщението. Ако в този срок заявителят не отстрани
нередовностите, се изготвя мотивирано становище и заявлението заедно с приложенията
се изпраща на министъра на правосъдието за
връщане на заявителя.
Чл. 93. (1) Когато се установи, че заявлението отговаря на изискванията на чл. 60б
ЗСВ, то се разглежда по същество, като по
него се извършва проверка.
(2) За резултатите от проверката по ал. 1
се съставя констативен протокол.
(3) Протоколът се подписва от членовете
на проверяващия състав и съдържа данни за:
1. времето и мястото на съставянето му;
2. заявителя;
3. проверяващия състав;
4. делото, по което се съставя;
5. спазен ли е шестмесечният срок по
чл. 60а, ал. 4 ЗСВ;
6. общия период на производството;
7. периода на забавяне, за което отговорност
носи компетентният орган;
8. периода на забавяне, което се дължи на
действия или бездействия на заявителя или на
негов законен или процесуален представител.
Чл. 94. Констативните протоколи се изготвят в срок:
1. четири месеца от постъпване на заявлението, съответно от отстраняване на нередовностите по него;
2. осемнадесет месеца от постъпване на
заявлението в случаите, когато заявителите са
уведомени от регистратурата на Европейския
съд по правата на човека за това, че жалбите
им пред Европейския съд по правата на човека са отхвърлени поради неизчерпване на
новосъздадените вътрешноправни средства за
защита и производствата по тях са приключили пред националните инстанции.
Раздел VІІ
Сигнали, предложения, доклади
Чл. 95. (1) Инспекторатът изпраща сигнали
до държавни органи, включително до компетентните органи на съдебната власт:
1. до компетентните органи – когато констатира, че има данни за нарушения, мерките за чието отстраняване не са в неговите
правомощия;
2. до административните ръководители
на съответните органи на съдебната власт
и до съответната колегия на Висшия съдебен съвет – когато при проверки по раздели
ІІ – ІV от тази глава се установят нарушения,
допуснати при осъществяване на дейностите
по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 3 ЗСВ;
3. до други органи – когато възникне необходимост от това.
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(2) При противоречива съдебна практика,
установена при анализиране и обобщаване на
делата, които са приключени с влязъл в сила
съдебен акт, както и приключените препис
ки и дела на прокурорите и следователите,
Инспекторатът сигнализира компетентните
органи за отправяне на искане за приемане
на тълкувателни решения или тълкувателни
постановления.
Чл. 96. Инспекторатът изпраща предложения до организации и държавни органи в
случаите, когато констатира необходимост от
предприемане на действия от организацията
или органа, до който са отправени.
Чл. 97. В предвидените случаи Инспекторатът изготвя доклади, съдържащи данни за
резултати от дейността му.
Раздел VІІІ
Дейност по административно наказване
Чл. 98. (1) Главният инспектор или изрично оправомощен от него инспектор издава
наказателни постановления в предвидените
от закона случаи.
(2) За влезлите в сила наказателни постановления за нарушения по чл. 408а – чл. 408г
ЗСВ се води и поддържа електронен публичен
регистър.
(3) Регистърът съдържа:
1. номер, дата на наказателното постанов
ление и неговия издател;
2. име на наказаното лице;
3. вид на нарушението;
4. размер на наложеното наказание;
5. дата на влизане в сила.
(4) Всяко лице има право на достъп до
данните от публичния регистър. Достъпът се
осигурява чрез интернет страницата на Инспектората при спазване на Закона за защита
на личните данни.
Г л а в а

ш е с т а

СТАТУТ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ
Раздел I
Общи правила за назначаване и освобожда
ване на служителите
Чл. 99. (1) Съдебните служители в Инспектората се назначават на длъжност при
спазване разпоредбите на ЗСВ, Кодекса на
труда и този правилник.
(2) Длъжностите на съдебните служители
се определят в длъжностното разписание на
администрацията в съответствие с одобрения
класификатор по чл. 341, ал. 3 ЗСВ.
(3) Със съдебните служители се сключват
трудови договори съобразно тяхната длъжност.
Чл. 100. (1) Не може да бъде сключен
трудов договор за работа като служител в
общата администрация на Инспектората с
лице, което:
1. би се оказало в йерархическа връзка
на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което е във фактическо
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съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта
степен включително или по сватовство до
четвърта степен включително;
2. е едноличен търговец, неограничено
отговорен съдружник в търговско дружество,
управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски
посредник, ликвидатор или синдик, член на
орган на управление или контрол на търговско
дружество или кооперация;
3. е народен представител;
4. е съветник в общински съвет – само за
съответната общинска администрация;
5. заема ръководна или контролна длъжност на национално равнище в политическа
партия; тази забрана не се отнася за членовете на политически кабинети, съветниците
и експертите към тях.
(2) Не може да бъде сключен трудов договор
за работа като експерт в специализираната
администрация на Инспектората с лице, което
не е преминало проверка за почтеност.
Чл. 101. След сключването на трудов договор на съответния съдебен служител се връчва
индивидуална длъжностна характеристика,
съобразена с утвърдените типови длъжностни
характеристики на съдебните служители.
Чл. 102. Освобождаването на съдебните
служители и закрилата при уволнение се
извършва при условията и по реда на глава
шестнадесета, раздел I от Кодекса на труда.
Раздел II
Права на съдебните служители
Чл. 103. (1) Съдебните служители имат
право да получават по установения за това
ред трудово възнаграждение, определено за
заеманата длъжност.
(2) На съдебните служители следва да се
осигурят необходимите условия за изпълнение
на служебните им задължения, както и такива
за повишаване на тяхната квалификация или
за преквалификация.
Чл. 104. Съдебните служители имат право
на платен годишен отпуск и на допълнителен
платен годишен отпуск за работа в извънработно време и за изпълнение на допълнителни
задължения в размери, определени от Висшия
съдебен съвет.
Чл. 105. На съдебните служители се изплаща всяка година сума за облекло в размер
до две средномесечни заплати на заетите в
бюджетната сфера.
Чл. 106. Съдебен служител, придобил право
на пенсия за осигурителен стаж и възраст,
при освобождаване от длъжност има право
на еднократно парично обезщетение в размер
на толкова брутни месечни възнаграждения,
колкото прослужени години има в органите
на съдебната власт, но не повече от десет
брутни месечни възнаграждения.
Чл. 107. (1) Задължителното обществено и
здравно осигуряване на съдебния служител
се извършва за сметка на бюджета на съдебната власт.
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(2) Съдебните служители задължително
се застраховат срещу злополука за сметка на
бюджета на съдебната власт.
Чл. 108. Съдебните служители ползват
материалната база на органите на съдебната
власт.
Чл. 109. При изпълнение на служебните
си задължения съдебните служители се легитимират със служебна карта по образец,
утвърден от главния инспектор по предложение
на главния секретар.
Чл. 110. По предложение на главния секретар съдебните служители в Инспектората
могат да бъдат награждавани с отличия и
награди за образцово изпълнение на служебните задължения.
Раздел III
Задължения на съдебните служители
Чл. 111. (1) Съдебният служител е длъжен
да изпълнява задълженията си добросъвестно
и точно съобразно длъжностната му характеристика и професионалната етика на съдебните
служители.
(2) Съдебните служители са длъжни да
спазват установеното работно време и да го
използват за изпълнение на възложените им
задачи.
(3) Допълнителни задължения могат да се
възлагат на съдебния служител временно – до
45 работни дни в годината, при служебна
необходимост.
(4) При необходимост съдебният служител
е длъжен да изпълнява служебните си задължения и в извънработното време.
Чл. 112. (1) Съдебните служители са длъжни да пазят като служебна тайна сведенията,
които са им станали известни в кръга на
службата и засягат интересите на гражданите,
на юридическите лица и на държавата.
(2) При изпълнение на служебните си задължения и в обществения живот съдебните
служители трябва да имат поведение, което
да не уронва престижа на съдебната власт.
Раздел IV
Атестиране, рангове и повишаване в ранг
Чл. 113. Атестирането на съдебните служители има за цел:
1. установяване на професионалната квалификация на съдебните служители, както
и степента на изпълнение на служебните им
задължения в съответствие с изискванията
на длъжностната характеристика;
2. стимулиране на креативност, инициативност и аналитичност при упражняване на
задълженията;
3. подобряване на служебните взаимоотношения и работата в екип;
4. справедливо възнаграждение на съдебните служители;
5. осъществяване на прозрачна и справедлива процедура за професионално развитие.
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Чл. 114. Ранговете, в които съдебните
служители могат да бъдат повишавани при
работата си в Инспектората, са от пета до
първа степен във възходящ ред.
Чл. 115. При повишаване в ранг съдебният
служител получава и по-високо възнаграждение за ранг в размер, определен от Висшия
съдебен съвет.
Чл. 116. (1) Атестирането на съдебните
служители се извършва ежегодно.
(2) Оценяването обхваща периода от 1 декември на предходната година до 30 ноември
на следващата година.
(3) При преназначаване на друга длъжност в
Инспектората съдебният служител се атестира
и оценява на тази длъжност, която е заемал
по-дълго време в периода на оценяване.
(4) При преминаване на длъжност от или в
друг орган на съдебната власт през текущата
година съдебният служител се атестира и
оценява, след като бъде изискана справка от
последния работодател.
Чл. 117. (1) Атестирането включва:
1. изготвяне на работен план: от 1 декември
до 31 декември;
2. изготвяне на оценка и вписване на
резултатите в атестационен формуляр: от
1 ноември до 30 ноември.
(2) При необходимост атестац ионната
комисия провежда междинни срещи със съответния съдебен служител.
(3) Ако съдебният служител е отсъствал
повече от половината на периода за атестиране, същият подлежи на атестиране през
следващия период.
(4) Служителите, постъпили на длъжност
в Инспектората след 1 декември, се атестират
през следващия атестационен период.
Чл. 118. (1) При атестирането на всеки
съдебен служител се вземат предвид изпълнението на индивидуалния работен план,
реализираните изисквания при изпълнение на
конкретните служебни задължения, професионалните му умения и спазване на принципите
на професионална етика.
(2) Съдържанието на индивидуалния работен план, процедурата по изготвянето, съгласуването и одобряването му се определят
във вътрешните правила за управление на
човешките ресурси.
Чл. 119. (1) Атестирането на главния секретар, финансовия контрольор и служителя по
сигурност на информацията, когато последната
длъжност не се съвместява, се извършва от
главния инспектор или от определен от него
инспектор.
(2) Атестирането на експертите от специализираната администрация се извършва от
комисия от трима инспектори, назначена от
главния инспектор.
(3) Атестирането на ръководителите на
административните звена се извършва от
комисия от трима членове, назначена от
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главния инспектор, в която задължително се
включват поне двама инспектори.
(4) Атестирането на служителите от общата
администрация се извършва от комисия от
трима членове, назначена от главния инспектор, в която участват инспектор, главният
секретар и ръководителят на административното звено, в което попада заеманата от
атестирания служител длъжност.
Чл. 120. (1) Съдебните служители се оценяват по конкретни показатели, съобразени
със спецификите на конкретната длъжност,
която изпълняват.
(2) Показателите за атестиране на съдебните служители в Инспектората се разработват
във вътрешните правила за управление на
човешките ресурси.
(3) При атестирането се вземат предвид
и сигнали, жалби и предложения, получени
относно съдебния служител, които могат да
бъдат основание за определяне на по-ниска
оценка.
Чл. 121. Въз основа на оценките, получени по отделните показатели, атестиращият
определя обща оценка, както следва:
1. оценка 1 „Отлично изпълнение“ при
получени от 31 до 35 точки – атестираният
изпълнява работата си значително над изиск
ванията за длъжността;
2. оценка 2 „Много добро изпълнение“ при
получени от 26 до 30 точки – атестираният
редовно изпълнява работата си над изискванията за длъжността;
3. оценка 3 „Добро изпълнение“ при получени от 21 до 25 точки – атестираният като
цяло изпълнява работата на нивото на изиск
ванията за длъжността, но не ги надминава;
4. оценка 4 „Задоволително изпълнение“
при получени от 16 до 20 точки – атестираният
изпълнява работата под нивото на изискванията за длъжността;
5. оценка 5 „Незадоволително изпълнение“
при получени от 10 до 15 точки – оценяваният
системно изпълнява работата си под нивото
на изискванията за длъжността.
Чл. 122. (1) Атестиращият орган вписва
точките по отделните показатели и общата
оценка в атестационния формуляр, подписва
го и запознава атестирания със съдържанието му, като атестираният също го подписва.
Общата оценка по всеки показател е средноаритметичната от оценките, дадени от всеки
член на атестационната комисия.
(2) Резултатите от атестирането, отразени
в атестационните формуляри, се представят
на главния инспектор.
Чл. 123. (1) Съдебните служители, които
не са съгласни с дадената им обща оценка,
могат да подадат писмено мотивирано възражение до главния инспектор в 7-дневен срок
от датата на запознаване със съдържанието
на протокола.
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(2) Главният инспектор се произнася в
7-дневен срок по възражението с мотивирано
решение.
Чл. 124. (1) Съдебните служители се повишават в ранг при три последователни оценки
не по-ниски от оценка 2 „Много добро изпълнение“.
(2) Предсрочно повишаване в ранг може
да се извърши извън установения срок при
оценка 1 „Отлично изпълнение“. Тази възможност се допуска еднократно.
(3) Повишаването в ранг се извършва със
заповед на главния инспектор.
Чл. 125. (1) При първоначално назначаване
в Инспектората съдебният служител получава
минималния ранг за съответната длъжност,
който е определен в класификатора по чл. 341,
ал. 3 ЗСВ.
(2) При преназначаване на съдебен служител на друга длъжност се запазва придобитият
ранг, освен ако не е по-нисък от определения
за новата длъжност минимален ранг.
(3) При преминаване от Инспектората в
орган на съдебната власт съдебният служител запазва придобития ранг, освен ако не е
по-нисък от минималния ранг, определен за
новата длъжност.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. (1) Промяна в първоначално определената специализация по правна материя на
заварените инспектори при необходимост се
извършва на заседание на Инспектората по
предложение на главния инспектор или на
всеки от инспекторите.
(2) Заварените проверки, конкурсни процедури и процедури по атестиране и повишаване
в ранг на съдебните служители в Инспектората
към Висшия съдебен съвет се довършват по
досегашния ред, в това число и с изготвяне
на окончателните актове.
(3) Вътрешните актове, издадени от главния
инспектор на основание отменения Правилник
за организацията на дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет и за дейността на администрацията и на експертите,
продължават действието си до приемането на
нови такива, доколкото не противоречат на
разпоредбите на ЗСВ и на този правилник.
§ 2. Този правилник е приет от Инспектората на основание чл. 55, ал. 8 от Закона
за съдебната власт и отменя Правилника за
организацията на дейността на Инспектората
към Висшия съдебен съвет и за дейността на
администрацията и на експертите (ДВ, бр. 66
от 2015 г.).
§ 3. Правилникът влиза в сила от 1 януари
2017 г.
Главен инспектор:
Теодора Точкова
10448
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Правилник за отменяне на Правилник № 0-33
за проектиране и устройство на медицински
рентгенови кабинети и експлоатация на ме
дицински рентгенови уредби с максимално
върхово напрежение до 300 KV (ДВ, бр. 81
от 1971 г.)
Параграф единствен. Правилник № 0-33
за проектиране и устройство на медицински
рентгенови кабинети и експлоатация на медицински рентгенови уредби с максимално
върхово напрежение до 300 КV (ДВ, бр. 81
от 1971 г.) се отменя.
Министър на здравеопазването:
Петър Москов
За министър на регионалното
развитие и благоустройството:
Николай Нанков
10290

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Правилник за отменяне на Правилник № 0-34
за лъчезащита при използуване на рентгено
ви лъчи с енергия до 300 KeV за медицински
цели (ДВ, бр. 102 от 1971 г.)
Параграф единствен. Правилник № 0-34 за
лъчезащита при използуване на рентгенови
лъчи с енергия до 300 КеV (ДВ, бр. 102 от
1971 г.) се отменя.
Министър:
Петър Москов
10291

НАРЕДБА № 13
от 16 декември 2016 г.
за осигуряване на радиационна защита при
работа с рентгенови уредби за медицински цели
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определят основните изисквания за осигуряване на радиационна защита при работа с рентгенови уредби
за извършване на медицински радиологични
процедури.
Чл. 2. Наредбата се прилага при:
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1. избор на площадка, проектиране, строителство, въвеждане в експлоатация, експлоатация и реконструкция на рентгенови кабинети
и други помещения, в които се използват
рентгенови уредби за медицински цели;
2. използване на рентгеновите уредби за
медицински цели.
Г л а в а

в т о р а

ЗДРАВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОМЕЩЕНИЯТА
Раздел І
Изисквания към устройството на рентгеновите
кабинети и отделения
Чл. 3. Съобразно предназначението си
рентгеновият кабинет се състои от следните
помещения:
1. едно или повече процедурни помещения
(зали);
2. командно помещение, в което се намира
командният пулт на рентгеновата уредба, със
задължителен директен вход към процедурното помещение;
3. машинно помещение (апаратна) – в случаите, в които в техническата документация
от производителя на рентгеновата уредба е
предвидено изискване за такова помещение;
4. съблекални за пациенти;
5. манипулационна (подготвителна);
6. санитарен възел за пациенти;
7. помещения за фотолаборатория и/или
помещение за работна компютърна станция,
включително сух принтер и др.
Чл. 4. (1) Когато един или повече рентгенови
кабинети в едно лечебно заведение формират
рентгеново отделение, то се проектира като
самостоятелна функционална единица.
(2) Разположението на рентгеновото отделение трябва да осигурява удобни функционални
връзки в хоризонтална и вертикална посока с
останалите структури на лечебното заведение.
Връзките трябва да бъдат уточнени в етапа
на проектиране по начин, който позволява
да се осъществява най-рационално придвижване на пациенти (включително на колички,
носилки, болнични легла), персонал, касети,
филми и документи.
(3) В рентгеновото отделение задължително
се обособяват, в допълнение към помещенията
на рентгеновите кабинети, и следните помещения: регистратура, чакалня за пациентите,
лекарски кабинети, място за почивка на персонала, складови помещения, санитарни възли,
отделно за персонал и пациенти, и картотека.
Чл. 5. (1) Процедурното помещение е помещение от рентгеновия кабинет, в което е
разположен рентгеновият източник и където
се извършва диагностичната или лечебната
процедура.
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(2) Минималните размери на процедурните
помещения, при спазване на изискванията на
чл. 16 за минимални отстояния и изискванията
на производителя, са:
1. за работен пост с един уред за скопия
или графия – 20 m 2 , с минимална ширина 4 m;
2. за два работни поста с по един уред за
скопия или графия или с два уреда за графия – 25 m 2 с минимална ширина 4 m;
3. за компютър-томографска уредба – 25 m 2 ,
с минимална ширина 4 m;
4. за мобилна уредба за графия и/или за
скопия, тип „С-рамо“, в операционна зала,
шокова зала или интензивен сектор – 25 m 2 ,
с минимална ширина 4 m;
5. за катетеризационна лаборатория – 40 m 2 ,
с минимална ширина 5 m;
6. за мамографска уредба – 9 m 2 , с минимална ширина 3 m;
7. за уредба за остеоденситометрия – 12 m 2 ,
с минимална ширина 3 m;
8. за дентална уредба за секторни графии – 9 m 2 , с минимална ширина 3 m; ако
уредбата е към стоматологичен стол в дентален кабинет, се предвижда допълнителна
минимална площ от 3 m 2;
9. за дентална уредба за панорамна графия
(включително и уредби с триизмерна реконструкция, работещи с техническите параметри
и размер на работния сноп на панорамен
апарат) – 9 m 2 , с минимална ширина 3 m;
10. за уредба за дентална компютърна томография с преобразувател на образа с голям
размер (с конусовиден работен сноп) – 12 m 2 ,
с минимална ширина 3 m;
11. за работен пост за близкофокусна (по
Шаул) или повърхностна терапия – 20 m 2 , с
минимална ширина 4 m;
12. за рабо т ен пос т за д ъ лбока т ерапия – 25 m 2 , с минимална ширина 4 m.
Чл. 6. (1) Височината на процедурното
помещение трябва да е достатъчна, за да
се осигури нормалното функциониране на
рентгеновата уредба съобразно начина за
закрепване и движение на елементите на
уредбата. Височината на помещението трябва
да съответства на предложената от производителя на рентгеновата уредба, но да не е
по-малка от 2,6 m.
(2) Дентални рентгенови уредби, разположени в жилищни сгради, се разполагат в
помещения с минимална височина 2,4 m.
Чл. 7. (1) За всеки рентгенов кабинет се
осигурява отделна съблекалня или обособено
място за събличане.
(2) Броят и видът на съблекалните за всеки
рентгенов кабинет се определя съобразно предназначението му, използваната медицинска
технология и организацията на дейностите.
(3) Съблекалните трябва да имат директна
връзка с процедурното помещение.
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(4) На вратите на съблекалните трябва да
има надписи „Съблекалня“.
Чл. 8. Към рентгенов кабинет, в който
се провеж дат контрастни изследвания на
стомашно-чревния тракт, задължително се
осигурява санитарен възел с мивка с топла
и студена течаща вода, с директен вход от
процедурното помещение.
Чл. 9. Всички процедурни помещения, с
изключение на тези за мамография, дентална
диагностика и остеоденситометрия, на лечебните заведения за болнична помощ трябва да
имат един директен вход с ширина не по-малка
от 1,2 m за преминаване на легла и колички.
Чл. 10. (1) Вратите на фотолабораторията, процедурните и командните помещения
трябва да се отварят навън, а от командното
към процедурното помещение – в посока към
процедурното помещение.
(2) Директните входове към процедурното
помещение трябва да са с блокировка, непозволяваща отварянето на вратата отвън – брави
с топка от външната страна на вратата, електрически брави, командвани от рентгеновия
кабинет, или др.
(3) Блокировката по ал. 2 не се изисква
за вратата от командното към процедурното помещение и за процедурни помещения,
когато те са част от сектори с ограничен
достъп (операционни блокове, интензивни,
ангиографски структури и др.).
Чл. 11. (1) На вратите към процедурното
помещение от външната страна се поставя
знак за радиационна опасност. На вратите на
рентгеновия кабинет се поставят надписи за
предназначението на помещението.
(2) Над вратите към процедурното помещение, без тази откъм командното помещение,
трябва да има светлинна сигнализация, която
да се включва автоматично при подаване
на рентгеново лъчение. Това изискване не
се отнася за денталните уредби за секторни
графии с дигитална обработка на образа, разположени към стоматологичен стол в кабинет
по дентална медицина.
(3) При използване на мобилни рентгенови
уредби в сектори с ограничен достъп автоматична светлинна индикация при подаване на
йонизиращо лъчение се поставя над вратите
на процедурното помещение.
Чл. 12. (1) Подът на процедурните помещения трябва да е от електрически изолационен
материал, позволяващ влажно почистване и
дезинфекция, освен ако по технология не се
изисква друго.
(2) Във фотолабораториите стените и подът
трябва да са покрити с водоустойчиви материали, които лесно се почистват и измиват.
Чл. 13. (1) При използване на проявителна
машина, изискваща зареждане на филмите на
тъмно, във фотолабораторията се обособява
„тъмна“ стая и блокировки на вратите към нея.
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(2) Площта на „тъмната“ стая трябва да
е съобразена с броя, вида и размерите на
инсталираните проявителни машини, при
осигурено достатъчно разстояние между тях,
но не трябва да е по-малка от 4 m 2 .
(3) Проявителна машина за проявяване на
светло се разполага в отделно помещение с
площ не по-малка от 4 m 2 , а за проявяване
на дентални секторни снимки – 3 m 2 .
(4) Пред работния плот и пред машината за
проявяване трябва да има достатъчно работно
пространство за свободно манипулиране с
минимална ширина 1 m.
(5) Във фотолабораторията се осигурява
пространство за сортиране на филмите и
обработка на документацията.
(6) Не се допуска разполагане на проявителна машина или работна компютърна
станция, включително принтер и други в
процедурното и/или командното помещение
на рентгеновия кабинет.
Чл. 14. (1) В рентгеновите кабинети и
фотолабораториите трябва да е осигурена
принудителна вентилация, осигуряваща не
по-малко от трикратен въздухообмен за час.
(2) Не се допуска обединяването на смукателната част на вентилационната система
на фотолабораторията с други вентилационни
системи.
Чл. 15. (1) Осветителните тела за изкуствено осветление в рентгеновото отделение/
кабинет трябва да са разположени така, че да
не се получават плътни сенки от апаратурата
и светлината да не заслепява персонала.
(2) В процедурното помещение за рентгенова графия трябва е осигурена възможност
за намаляване осветеността на помещението
и ясна видимост на границите на полето от
светлинния визьор.
(3) Тъмната стая на рентгеновата фотолаборатория трябва да има общо индиректно
осветление и защитно работно осветление.
(4) Защитното работно осветление в тъмната стая се изпълнява само с оригинални
филтри или с монохроматични излъчватели
без филтри (светодиодни, електролуминисцентни и др.). Не се допуска използването на
цветна хартия, плат и други вместо филтри.
Мощността и цветът на работното осветление
трябва да са съобразени със спектралната
чувствителност на използваните рентгенови
филми за избягване на тяхното воалиране.
(5) В помещения, където са разположени
негативоскопи и диагностични монитори към
рентгенови уредби, осветлението трябва да е
дифузно и да има възможност да се намалява,
а прозорците на помещенията да са оборудвани
със светлозащитни устройства за затъмнение.
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Раздел ІІ
Изисквания към разположението на рентге
новите уредби
Чл. 16. (1) Рентгеновата уредба трябва да
е разположена така, че между краищата на
всички нейни части и стените на процедурното
помещение, както и към друго оборудване в
помещението, да има технологичен проход с
достатъчна ширина, но не по-малка от 1 m,
като се отчитат и движенията на подвижните
части на уредбата.
(2) Рентгеновите уредби, използвани за
лъчет ерапевтични рентгенови процеду ри,
могат да бъдат само стационарни.
(3) Изискването на ал. 1 се прилага и за
отстоянията от краищата на стоматологичния стол при разполагане на дентална уредба
за секторна графия в кабинет по дентална
медицина.
(4) Изключение от изискването на ал. 1
се допуска за стената, на която е монтирана
уредба със стенен или пристенен монтаж, и
за стената зад вертикалния статив (вертиграф)
към уредба за рентгенография. Начинът на
монта ж се определ я от инстру к циите на
производителя.
(5) В процедурното помещение на стационарнa диагностична рентгеновa уредба, съставена от няколко уреда за изследване или от
два работни поста, трябва да има технологичен
проход между тях с ширина най-малко 1 m.
(6) В процедурното помещение на кабинети
за рентгенова графия, скопия и компютърна
томография в лечебни заведения за болнична помощ трябва да се предвиди достатъчно
допълнително пространство за маневриране
на подвижни болнични легла и носилки.
(7) Проектирането и разполагането на елементите на рентгеновата уредба се извършват
при спазване на изискванията на предходните
алинеи и при следните условия:
1. за рентгенови уредби с максимално
анодно напрежение над 100 kV центърът на
уредбата да бъде отдалечен най-малко на 2 m
от всяка преграда и други разсейващи обекти
с повърхнина, по-голяма от 1 m 2;
2. за рентгенови уредби с максимално
анодно напрежение под 100 kV центърът на
уредбата да бъде отдалечен най-малко на 1,5 m
от всяка преграда и други разсейващи обекти
с повърхнина, по-голяма от 1 m 2 .
Чл. 17. (1) Не се допуска разполагането
в едно процедурно помещение на повече от
една рентгенова уредба.
(2) По изключение се допуска монтирането
в едно помещение на две дентални рентгенови
уредби за секторни графии или на един дентален рентгенов апарат за секторни графии и
един за панорамни графии, с изключение на
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дентална компютърна томография с конусовиден работен сноп, при осигурена лъчезащита
на персонала и пациентите.
(3) В случаите по ал. 2 не се допуска едновременното използване на двете уредби за
различни пациенти, като за целта се осигурява
електрическа блокировка.
(4) Не се допуска разполагане на дентална
рентгенова уредба в дентален кабинет (зала)
с повече от един стоматологичен стол.
Чл. 18. (1) Отделно командно помещение
със задължителен директен вход към процедурното помещение се изгражда при компютърни томографи, стационарни ангиографи,
стационарни скопични и графични уредби с
дистанционно управление, дентална компютърна томография с конусовиден работен сноп
и панорамна дентална графия с режим 3D.
Отделно командно помещение се изгражда
и при рентгеновите уредби за лъчетерапия.
(2) Командното работно място на стационарни уредби за рентгенова графия, за
мамография, за панорамна дентална графия
без реж им 3D и за остеоденситометри с
широк работен сноп се разполага в отделно
командно помещение или зад стационарна
лъчезащитна преграда с минимална ширина
1,5 m и минимална височина 2 m.
(3) Извършващият изследването трябва
да има пряка видимост към пациента чрез
прозорец със светъл размер не по-малък от
35 cm × 35 cm.
(4) Прозорецът за наблюдение при компютърни томографи и ангиографи не трябва
да е по-малък от 80 cm × 100 cm, а прозорецът за наблюдение при рентгеновите уредби
за лъчетерапия не трябва да е по-малък от
45 cm × 45 cm.
(5) При невъзможност за осигуряване на
пряка видимост се допуска наблюдението на
пациента да се извършва и с телевизионна
уредба, като във всички случаи между оператора и пациента трябва да е осигурена и
разговорна дуплексна връзка.
(6) В катетеризационни лаборатории и
операционни блокове, при които медицинската технология изисква между процедурното
и командното помещения да има свободен
достъп по време на процедурата, проходът
между тях се разполага така, че да се изключи
вероятността от случайно облъчване на лица
от персонала без лъчезащитно облекло.
Чл. 19. Командното работно място може да
се разположи в процедурното помещение, без
изграждане на стационарна защитна преграда,
при уредби за измерване на костна плътност
само на крайници и дентални рентгенови
уредби за секторни графии, при осигурено
минимално отстояние 1,5 m oт средата на облъчената област на пациента, а за денталните
рентгенови уредби за секторни графии – и при
спазване изискванията на чл. 51.

ВЕСТНИК

БРОЙ 103

Чл. 20. (1) Използването на мобилни рентгенови уредби за графия в интензивни структури,
структури по неонатология и операционни
блокове се разрешава след обосноваване на
медицинската технология по реда на чл. 3,
ал. 1 – 3 от Наредбата за основните норми за
радиационна защита, приета с Постановление
№ 229 на Министерския съвет от 2012 г. (ДВ,
бр. 76 от 2012 г.).
(2) При невъзможност за транспортиране
на пациента до рентгенов кабинет се допуска
използването на мобилни рентгенови уредби
за графия в болнични стаи.
Чл. 21. (1) Използването на рентгенови
уредби, монтирани в превозно средство, се допуска при обоснована необходимост от здравен
скрининг или профилактични изследвания,
провеждани на национално, регионално или
локално ниво в райони със затруднен достъп
до стационарни уредби. За целта се допуска
използването единствено на рентгенови уредби,
монтирани в превозни средства, специално
произведени и оборудвани за такива изследвания, с изградена лъчезащита.
(2) Конструкцията на превозно средство
трябва да осигурява стабилно застопоряване
и липса на вибрации по време на работа на
рентгеновата уредба, включително при при
движването на хора в нея.
(3) Рентгеновите уредби се разполагат в
превозното средство така, че да е осигурено
нормално функциониране на уредбата и спазване на изискванията за радиационна защита.
(4) В превозно средство, в което е монтирана рентгенова уреда, се осигурява:
1. командно работно място, разположено
зад лъчезащитна преграда;
2. температура и влажност на въздуха,
подходящи за нормално функциониране на
уредбата и за комфортно провеждане на изследванията;
3. принудителна вентилация, осигуряваща
не по-малко от трикратен въздухообмен за час;
4. електрическа инсталация към рентгеновата уредба, съответстваща на изискванията
на производителя на уредбата.
Чл. 22. (1) Не се допуска използването на
помещенията на рентгеновото отделение/
кабинет за дейност, за която те не са предназначени, както и обособяване на работни
места, които не са пряко свързани с основната
дейност на кабинета.
(2) Не се допуска монтирането или поставянето в рентгеновия кабинет на мебели и
други предмети, които не са пряко свързани
с основната дейност в кабинета.
(3) По изключение се допуска в помещение
от рентгеновото диагностично отделение или
кабинет да се разположи ехографски апарат,
ако използването му е свързано с провежданите рентгенови изследвания/процедури, при

БРОЙ 103

ДЪРЖАВЕН

осигурено допълнително работно пространство за функционирането му и при спазване
на изискванията на чл. 16.
(4) В слу чаите по ал. 3 не се допуска
едновременното използване на двата вида
апаратура за различни пациенти.
Чл. 23. (1) За разполагане на рентгеновите
уредби органите на здравно-радиационния
контрол по чл. 62, ал. 2 от Наредба № 36 от
2009 г. за условията и реда за упражняване
на държавен здравен контрол (ДВ, бр. 63 от
2009 г.) издават здравно заключение за съгласуване избор на площадка за разполагане
на обект с източник на йонизиращо лъчение.
За целта заявителят представя обяснителна
записка, която съдържа:
1. скица на помещенията с вертикален и
хоризонтален разрез;
2. вид и разположение на съседни територии
(включително тези над и под процедурното
помещение) и тяхното предназначение;
3. функционални връзки между процедурното и останалите помещения, свързани с
извършваната дейност;
4. схема на разположението на рентгеновата уредба и отстояния от изоцентъра и от
краищата на елементите на уредбата до стени
и прегради;
5. габарити на всички елементи на рентгеновата уредба;
6. марка, модел и физико-технически характеристики на рентгеновата уредба, доказващи
съответствие с изискванията на Наредба № 30
от 2005 г. за условията и реда за осигуряване
защита на лицата при медицинско облъчване
(ДВ, бр. 91 от 2005 г.) и на съответния медицински стандарт по „Образна диагностика“,
„Кардиология“ или „Лъчелечение“;
7. декларация за съответствие (СE маркировка) на уредбата;
8. за компютърни томографи и ангиографи – документ, удостоверяващ, че са ново
произведени или фабрично рециклирани;
9. описание на вида на диагностичните
изследвания или лечебни процедури, които
ще се извършват с рентгеновата уредба.
(2) При изготвянето на обяснителната
записка следва да бъдат съобразени и изискванията, посочени в приложението.
(3) Здравното заключение по ал. 1 не се
изисква при замяна на рентгенова уредба с
друга от същия вид, която се разполага във
вече съществуващ рентгенов кабинет.
(4) Здравното заключение по ал. 1 се издава
преди изготвяне на проект, част „Анализ и
оценка на радиационната защита“ по чл. 14,
ал. 2 от Наредбата за радиационна защита
при дейности с източници на йонизиращи
лъчения, приета с Постановление № 200 на
Министерския съвет от 2004 г. (ДВ, бр. 74
от 2004 г.).
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Раздел ІІІ
Лъчезащитни прегради
Чл. 24. (1) Лъчезащитните прегради трябва
да осигуряват отслабване на рентгеновото
лъчение до нива, при които няма да се превишат границите на дозите за персонала и за
населението, съгласно изискванията на глава
четвърта от Наредбата за основните норми
за радиационна защита.
(2) Лъчезащитните прегради трябва да осигуряват защитата срещу първично и вредно
лъчение.
(3) Лъчезащитните прегради могат да бъдат:
1. стационарни строителни конструкции и
устройства, осигуряващи защита от рентгеновото лъчение, които са част от помещението
на рентгеновия кабинет, както и лъчезащитни
средства с ограничен обхват на придвижване – защитни врати, неподвижни паравани,
стъкла с оловен еквивалент;
2. подвижни паравани и екрани, предназначени за защита на цялото тяло или на части от
тялото по време на рентгеновото изследване.
Чл. 25. (1) Всяка лъчезащитна преграда
трябва да бъде така изпълнена, че да осигурява ненадвишаване на контролните нива и
да осигурява защита по цялото си протежение
по дължина и височина, включително врати,
прозорци и други отвори и нееднородности.
Не се допускат пролуки, шупли и отстъпи.
(2) При лъчезащитни прегради, изградени
от различни елементи, трябва да е осигурено
препокриване между тях.
(3) Прозорци с оловен еквивалент се изграждат като част от стационарни лъчезащитни
прегради без възможност за отваряне.
(4) Прозорецът за наблюдение от командното към процедурното помещение трябва да е
от материал с оловен еквивалент не по-малък
от този, изчислен за лъчезащитната преграда,
и да бъде поставен по такъв начин, че да не
се намалява защитният ефект на преградата.
Върху прозореца трябва да е означен оловният
му еквивалент.
(5) Стъклото на прозореца за наблюдение на
пациента трябва да е цяло и да не е съставено
от отделни части. В случаите на нарушаване
на целостта му (пропукване, счупване и други)
същото се заменя изцяло с ново, което да е
със същия оловен еквивалент. Не се допуска
поправянето на нарушена цялост.
(6) В случаите на ал. 5 незабавно се уведомява съответната регионална здравна инспекция
или Националният център по радиобиология и
радиационна защита, на територията на които
се намира рентгеновият кабинет за измерване
на радиационната защита в обекта.
(7) Стъклото на прозореца се монтира
плътно или се вгражда в останалата част на
лъчезащитната преграда при изпълнение на
изискванията на ал. 2.
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Чл. 26. (1) Стационарните рентгенови уредби за скопия без дистанционно управление и
с рентгенова тръба под масата трябва да са
оборудвани със:
1. оловно-гумени екрани към масата и/или
подвижни лъчезащитни паравани, поставяни
на пода, за защита на долната част от тялото
на оператора;
2. оловно-гумена престилка, спусната от
преобразувателя на образа, с дължина поне
40 cm и ширина 45 cm; престилката трябва
да е закрепена без пролуки към рамката на
преобразувателя и да защитава оператора при
различни наклони на масата;
3. защита на ръцете при манипулирането
с командните устройства (в случаите, когато
те не са защитени от рамката).
(2) Ангиографските уредби и стационарните рентгеноскопични уредби в операционни
блокове трябва да са оборудвани със:
1. оловно-гумени екрани към масата и/или
подвижни лъчезащитни паравани, поставяни
на пода, за защита на долната част от тялото
на работещите;
2. подвижни лъчезащитни екрани с таванно
или друго подходящо окачаване за защита
от разсеяното лъчение на главата и горната
част на тялото на работещите в процедурното
помещение.
(3) Оловният еквивалент на лъчезащитните
екрани от ал. 1 и 2 се определя чрез изчисление, но не трябва да е по-малък от 0,5 mm
оловен еквивалент.
(4) Ако провежданите процедури и конфигурацията на уредбата позволяват, лъчезащитни
екрани по ал. 2, т. 1 и 2 се предвиждат и при
използването на мобилни рентгеноскопични
уредби тип „С-рамо“ в операционни блокове
и други процедурни помещения.
Чл. 27. (1) Преди въвеждане на обекта в
експлоатация ефективността на лъчезащитата се проверява от органите по чл. 23, ал. 1,
които издават становище за готовност за въвеждане в експлоатация по реда на чл. 66 от
Наредба № 36 от 2009 г. за условията и реда
за упражняване на държавен здравен контрол.
(2) При измерване ефективността на лъчезащитата задължително се използва подходящ
фантом. Не се допускат измервания, при които
се използва пациент вместо фантом.
Раздел ІV
Индивидуални лъчезащитни средства
Чл. 28. (1) Към всяка рентгенова уредба
без дистанционно управление: за скопия, за
прицелни графии и за серийни графии, трябва
да има следните индивидуални лъчезащитни
облекла и приспособления:
1. при уредби с максимално анодно напрежение до 10 0 kV вк лючи телно – наймалко два комплекта лъчезащитно облекло,
всеки състоящ се от лъчезащитна престилка
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с минимален оловен еквивалент 0,25 mm,
лъчезащитна престилка за гонадна защита,
тип „пола“, с минимален оловен еквивалент
0,25 mm и лъчезащитна яка с оловен еквивалент най-малко 0,25 mm;
2. при уредби с максимално анодно напрежение над 100 kV – най-малко два комплекта
лъчезащитно облекло, всеки състоящ се от
лъчезащитна престилка с минимален оловен
еквивалент 0,35 mm, лъчезащитна престилка
за гонадна защита, тип „пола“, с минимален
оловен еквивалент 0,25 mm и лъчезащитна
яка с оловен еквивалент най-малко 0,35 mm;
3. един чифт лъчезащитни ръкавици с
пет пръста и с оловен еквивалент най-малко
0,25 mm при анодни напрежения до 150 kV.
(2) В катетеризационните лаборатории за
всеки член от екипа в процедурното помещение
трябва да са осигурени следните лъчезащитни
комплекти:
1. лъчезащитна престилка, тип „халат“,
обхващаща и гърба, или облекло от две части
(пола и жилетка) с оловен еквивалент 0,5 mm;
2. лъчезащитна яка с оловен еквивалент
най-малко 0,5 mm;
3. лъчезащитни очила с оловен еквивалент
най-малко 0,75 mm с фронтална и 0,5 mm
странична защита.
(3) В операционни за ли при работа с
мобилни рентгенови уредби за графия и скопия, тип „С-рамо“, за всеки член от екипа в
процедурното помещение (и един резервен
комплект) трябва да са осигурени следните
лъчезащитни средства:
1. лъчезащитна престилка, тип „халат“,
обхващаща и гърба, или облекло от две части
(пола и жилетка) с оловен еквивалент 0,5 mm;
2. лъчезащитна яка с оловен еквивалент
най-малко 0,5 mm;
3. лъчезащитни очила с оловен еквивалент
най-малко 0,5 mm фронтална и 0,35 mm странична защита.
Чл. 29. (1) Към всяка рентгенова уредба за
графия и компютърна томография трябва да
има най-малко: една лъчезащитна престилка;
лъчезащитна престилка за гонадна защита,
тип „пола“, с минимален оловен еквивалент
0,25 mm; яка с оловен еквивалент най-малко
0,25 mm – при уредби с максимално анодно
напрежение до 100 kV, и 0,35 mm – при уредби
с максимално анодно напрежение над 100 kV.
(2) Към денталните рентгенови уредби за
секторни графии трябва да има лъчезащитно
средство за щитовидната жлеза с оловен еквивалент най-малко 0,25 mm и лъчезащитнa
престилка с олoвен еквивалент най-малко
0,25 mm. Допуска се използването на една
защитна престилка с допълнителна защита
за щитовидна жлеза с олoвен еквивалент
най-малко 0,25 mm. Защитното средство при
извършване на дентална графия трябва да
екранира пациента от рамената до коленете.
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(3) Към денталните рентгенови уредби за
панорамна графия и дентална компютърна
томография с конусовиден работен сноп трябва
да има лъчезащитна престилка с подходяща
конструкция предвид спецификата на изследването и с олoвен еквивалент най-малко
0,25 mm при уредби с максимално анодно
напрежение до 100 kV и 0,35 mm при уредби
с максимално анодно напрежение над 100 kV.
(4) Към уредбите за рентгенова графия за
пациентите трябва да са осигурени комплект
гонадни защити (мъжки, женски, детски) с
минимален оловен еквивалент 0,4 mm.
Чл. 30. (1) Всички индивидуални лъчезащитни средства трябва да имат фабрична
маркировка за оловен еквивалент и за съответствие съгласно изискванията на Закона за
медицинските изделия.
(2) Индивидуалните лъчезащитни облекла
трябва да се съхраняват окачени на закачалки
с подходяща конструкция и да не се прегъват.
(3) При измерване на радиационните параметри на работната и жизнената среда в
рентгеновите кабинети от органите на здравнорадиационния контрол по чл. 23, ал. 1 могат
да бъдат предписани и допълнителен брой или
вид лъчезащитни принадлежности, да бъде
определен по-висок от посочените в чл. 28 и
29 оловен еквивалент на използваните защитни
средства и/или да се определят други мерки
за радиационна защита (намаляване времето
на облъчване, увеличаване на разстоянието
от пациента или др.).
Г л а в а

т р е т а

РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА ПРИ РАБОТА
С РЕНТГЕНОВИ УРЕДБИ
Раздел І
Общи изисквания
Чл. 31. (1) Ръководителят на обекта, определен по реда на чл. 30, ал. 1, т. 6 от Наредбата за
радиационна защита при дейности с източници
на йонизиращи лъчения, осъществява пряк
контрол и предприема непосредствени мерки
за спазване изискванията на тази наредба.
(2) Радиационната защита на персонала,
пациентите и населението се осигурява чрез:
система от защитни мероприятия от конструктивен характер; планиране на работата при
експлоатацията съгласно указанията на производителя, когато същите са в съответствие
с изискванията на тази наредба и другите
нормативни актове в областта на радиационната защита; използване на стационарни,
подвижни и индивидуални средства за радиационна защита; избор на оптимални условия
за провеждане на рентгеновите изследвания
и процедури; осъществяване на радиационен
контрол и изпълнение на изискванията на
тази наредба.
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(3) Не се допуска работа с рентгенова уредба
при констатиране или съмнение за неизправност в механичната или електричната част
на уредбата или в някои от лъчезащитните
принадлежности и приспособления.
Чл. 32. (1) Рентгеновите изследвания с медицинска цел и процедури се извършват само
с уредби, предназначени за вида изследване/
процедура, при спазване на изискванията на
съответния медицински стандарт.
(2) По време на рентгеновото изследване
във всички случаи се използват подходящите стационарни, подвижни и индивидуални
средства за радиационна защита на персонала
и пациентите.
Чл. 33. (1) Не се допуска присъствието в
процедурното помещение на лица, които не
участват пряко в рентгеновото изследване или
процедура. Броят на лицата в процедурното
помещение трябва да е минимално необходимият за извършваната дейност.
(2) Лицата в процедурното помещение стоят
на максималното възможно разстояние от
пациента и използват наличните подвижни
лъчезащитни средства.
(3) Не се допуска присъствието на персонал
в процедурното помещение без индивидуални
лъчезащитни средства, с изключение на случаите по чл. 19, когато командното работно
място е в процедурното помещение.
Чл. 34. (1) Операторът на рентгеновата
уредба, пряко извършващ рентгеновото изследване/процеду ра, носи отговорност за
осигуряване на собствената си защита, на
защитата на пациента и на другите лица.
Негова е отговорността за използването на
лъчезащитните средства за пациентите.
(2) При екипна работа ръководителят на
екипа носи отговорност за лъчезащитата на
лицата, участващи в рентгеновото изследване
и/или процедура, на обучаващи се или присъстващи по необходимост лица.
(3) Операторът на рентгеновата уредба е
длъжен да не допуска облъчването на лица,
които не участват в изследването/процедурата.
Чл. 35. (1) Обездвижването на пациента
трябва да се осъществява с подходящи технически средства. При необходимост се допуска
поддържането на пациента от придружител,
по възможност от лице, на което това не е
професионално задължение. В тези случаи
операторът на рентгеновата уредба носи отговорност за неговата лъчезащита.
(2) Операторът на рентгеновата уредба
трябва да информира лицето, поддържащо
пациент по време на рентгеново изследване,
за процедурата и начина за позициониране
извън работния сноп и да му осигури индивидуални лъчезащитни средства.
(3) Не се допуска бременни жени и деца да
поддържат пациент при рентгеново изследване.
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(4) Не се допуска поддържане на пациента
от придружител при лъчетерапевтични рентгенови процедури.
Чл. 36. (1) Операторът на рентгеновата
у редба взема всички възможни мерки за
предотвратяване облъчването на части от
тялото на пациента, които са извън област
та на клиничен интерес, чрез използване на
подходящо позициониране, ограничаване на
работния сноп по областта на интерес и използване на лъчезащитни средства.
(2) Не се допуска провеждането на лъчетерапевтични рентгенови процедури без тубус.
(3) Не се допуска използването на уредбата,
ако е повредена предвидената сигнализация,
информираща за режим на експонация.
Чл. 37. (1) Не се допуска използването на
лъчезащитни средства с нарушени лъчезащитни качества.
(2) Лечебните заведения трябва да осигуряват ежегодна проверка на състоянието
на индивидуалните лъчезащитни средства и
да подменят тези с нарушени лъчезащитни
свойства с нови със същия оловен еквивалент. Резултатите от проверката се отразяват
в протокол.
Чл. 38. Не се допуска работа на рентгеновата
уредба при отворени врати към процедурното
помещение.
Чл. 39. Не се допуска складирането на
рентгенови касети с рентгенови филми (експонирани и неекспонирани) и/или дигитални
касети в командното и процедурното помещение на рентгеновите кабинети.
Чл. 40. (1) Рентгеновите уредби и рентгеновите кабинети трябва да се поддържат
чисти. Почистването на рентгеновата уредба
се извършва от рентгеновите лаборанти или от
общия персонал под контрола на рентгенолога,
при прекъснато електрозахранване.
(2) Ежедневното почистване на рентгеновите кабинети трябва да се извършва след
приключване на работа или достатъчно време
преди започването є така, че при включване
на уредбата помещението да бъде сухо.
(3) В процедурното и командото помещение не се допуска наличие на влага и течове.
Раздел ІІ
Рентгенови уредби за лъчетерапия
Чл. 41. (1) Рентгеновата лъчетерапевтична
процедура се провежда с лъчево поле, ограничено от прилагания тубус.
(2) Всяка уредба трябва да има:
1. сменяем набор от тубуси за определяне
на фокусното разстояние;
2. блокиращо устройство, което не разрешава работа без наличие на допълнителен
филтър от набора;
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3. таймер за времето на облъчване, изключващ високото напрежение на уредбата
след изтичане на избраното време; следващо
включване само от таймера да е невъзможно.
Раздел ІІІ
Рентгенови уредби за скопия
Чл. 42. (1) Рентгеноскопичното изследване
трябва да се извършва с поле, ограничено до
областта на интерес. За целта трябва оптимално да се използват наличните блендиращи
устройства.
(2) Ако рентгеноскопичната уредба има
различни режими, се работи с този, който
осигурява нужното за извършваната манипулация качество на образа при минимална
доза на пациента и персонала.
(3) Времето за скопи я трябва да бъде
възможното най-кратко, като винаги когато
не се наблюдава образът върху екрана (при
обръщане на пациента, обсъждане и др.),
високото напрежение се изключва.
(4) При извършване на серийни снимки се
използват минимален брой серии и образи.
Чл. 43. (1) Рентгеновата тръба трябва да
е на максималното възможно разстояние от
пациента, а преобразувателят на образа да е
възможно най-близо до пациента.
(2) При скопия на пациент в легнало положение, когато лица от персонала се намират
в процедурното помещение, по възможност
трябва да се спазват следните задължителни
правила за поведение:
1. при вертикален работен сноп рентгеновата тръба да е под масата;
2. при хоризонтален или наклонен работен
сноп персоналът да е от страната на преобразувателя на образа;
3. да се избягват проекциите под голям
наклон;
4. да се избягва попадането на ръцете на
оператора в работния сноп и в чувствителната
зона на детектора на системата за автоматичен
контрол на яркостта.
Чл. 44. Ръчното компресиране при скопия
се допуска по изключение за кратко време
само от страната на тялото на пациента,
разположена към преобразувателя на образа,
като ръцете трябва да са защитени с ръкавици с оловен еквивалент най-малко 0,25 mm
и да се държат извън чувствителната зона
на детектора на системата за автоматичен
контрол на яркостта.
Раздел ІV
Рентгенови уредби за графия
Чл. 45. (1) При рентгенова графия операторът на рентгеновата уредба трябва да се
намира на командното работно място зад
защитна преграда.
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(2) При рентгенова графия с подвижен
рентгенов апарат в болнични стаи без стационарна защитна преграда операторът на
апарата трябва да използва поне един от
следните методи за защита:
1. подвижен лъчезащитен параван с осигурен прозорец за наблюдение на пациента
по чл. 18, ал. 3;
2. индивидуални лъчезащитни средства
по чл. 29;
3. отдалечаване най-малко на 2 m от рентгенографирания обект, встрани от работния
сноп.
(3) При рентгенова графия по време на хирургична или ортопедична операция членовете
на операционния екип, чието присъствие не е
необходимо, се изтеглят зад защитна преграда
или носят защитни облекла съгласно чл. 29.
Чл. 46. (1) При рентгенова графия, без
дентална графия и мамография, работният
сноп трябва да се ограничи така, че да обхваща само изследвания обект. Размерът на
облъченото поле върху преобразувателя на
образа не трябва да превишава неговия размер.
(2) Не се допуска:
1. използването на хора за придържане на
касетата с преобразувателя през време на
експонация; за целта се използват подходящи
държатели;
2. използването на рентгеноскопи я за
позициониране на пациента преди графия;
3. използването на дефектни и/или неподходящи за даденото изследване комбинации
от филми, усилващи фолии и касети;
4. използването на филми с изтекъл срок
на годност или с воал с оптична плътност
над 0,30;
5. използването на изтощен или неподходящ
за вида на филмите проявител, работа при
нестандартни за проявителя температура и
време на проявяване, както и компенсиране
на нестандартните условия чрез промяна на
експонационните данни.
Чл. 47. При графия с рентгенов апарат,
монтиран в превозно средство, потокът от
пациенти трябва да се организира така, че
чакащите да не се подлагат на допълнително
облъчване от неотслабено вредно лъчение.
Раздел V
Рентгенови уредби за компютърна томография
Чл. 48. (1) При компютърна томография
персоналът трябва да се намира в командното
помещение.
(2) При обоснована необходимост от присъствие на лица в процедурното помещение
те трябва да използват индивидуални и/или
подвижни лъчезащитни средства.
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Чл. 49. (1) Компютър-томографското изследване на всеки пациент трябва да се направи
с възможно най-малката област на облъчване,
необходимо за получаване на диагностичния
резултат.
(2) Компютър-томографските изследвания
се правят с протоколи, съобразени с телесните
размери и възрастта на пациента.
(3) Прилагането на контрастно вещество
трябва да е обосновано за всеки пациент, за
да се намалят сканиранията на една и съща
част от тялото преди и след въвеждането на
контрастното вещество.
(4) При компютър-томографското изследване на глава се избягва попадането на работния
сноп в очите на пациента.
Чл. 50. При компютър-томографска ангиография трябва да се използват устройства за
автоматично инжектиране, държачи за игли
и други дистанционни устройства, за да се
избегне възможност от попадане на ръцете
в работния сноп.
Раздел VІ
Рентгенови уредби за дентална графия
Чл. 51. (1) При дентални секторни графии
операторът трябва да се намира на командното работно място на минимално разстояние
1,5 m от средата на облъчваната област от
пациента извън прекия работен сноп.
(2) Забранява се рентгеновият излъчвател
да се държи с ръка по време на експонацията.
(3) При дентални секторни графии операторът на апарата трябва да използва най-малко
един от следните методи за защита:
1. лъчезащитна преграда;
2. индивидуалнo лъчезащитнo средство
по чл. 29.
Чл. 52. (1) При дентални секторни графии
трябва да се използва, когато е възможно,
държател за преобразувателя на образа – интраорален филм или дигитален детектор. По
изключение се допуска преобразувателят да
се придържа от пациента.
(2) В наложителни случаи се допуска интраоралният филм или дигитален детектор
да се придържа от лице, на което това не е
професионално задължение. В такъв случай
е задължително да е получено информирано
съгласие от лицето, то да използва лъчезащитно облекло и работният сноп да не попада
върху части от тялото му.
Чл. 53. При дентални секторни графии
щитовидната жлеза на пациента трябва да е
защитена с лъчезащитно средство по чл. 29,
ал. 2.
Чл. 54. Не се допуска използването на
портативни дентални рентгенови уредби, с
изключение на следните случаи, когато е
невъзможно използването на стационарна
или мобилна рентгенова уредба:
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1. пациентът не е в състояние да се предви ж и до стац ионарната и л и моби л ната
рентгенова уредба;
2. мобилната рентгенова уредба не може
да бъде предвижена до пациента.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Вредно лъчение“ e сумата от вторично – лъчение, възникнало вследствие взаимодействие на първичното лъчение с някакво
вещество, и преминало лъчение.
2. „Катетеризационна лаборатория“ е кабинет, в който се прилагат методите на инвазивна и интервенционална рентгенология.
3. „Компютърна томография с конусовиден
работен сноп“ е рентгенов компютър-томографски метод за получаване на образи на
анатомични срезове или на триизмерни образи
чрез използване на преобразувател на образа
с голяма площ и ротационна геометрия на
облъчване.
4. „Кратност на отслабване на лъчезащитна преграда“ е отношението на мощността
на еквивалетната доза в дадена точка без
лъчезащитната преграда към мощността на
еквивалентната доза в същата точка при наличие на преградата.
5. „Лъчев добив“ e мощността на дозата,
измерена свободно във въздух по оста на работния сноп на 1 m от фокуса на рентгенова
тръба при големина на анодния ток 1 mА и
зададени анодно напрежение и филтрация.
Единицата за лъчев дебит, използвана в тази
наредба, е mSv.(mA.min)-1.
6. „Медицинска радиологична процедура“
е всяка процедура, която предизвиква медицинско облъчване.
7. „Натоварване W“ e произведението на
анодния ток и времето на използване на една
рентгенова уредба в една 35-часова работна
седмица за една работна смяна. Единицата
за натовареност, използвана в тази наредба,
е mA.min(.wk)-1.
8. „Оловен еквивалент на лъчезащитна
преграда“ е дебелината на слоя олово, обезпечаващ при еквивалентни условия на облъчване
същата кратност на отслабване на лъчението
както лъчезащитната преграда.
9. „Оператор на рентгеновата уредба“ е
всяко лице, което според своята длъжностна
характеристика има право да управлява рентгеновата уредба и да осъществява облъчване.
10. „Преобразувател на образа“ е устройство, служещо за преобразуване на лъчевото
изображение след пациента във видим образ.
Преобразуватели на рентгеновия образ са:
рентгенов филм, екран, филм – фолийна комбинация, електронно-оптичен преобразувател,
плосък панелен детектор или друг цифров
детектор и др.
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11. „Първично лъчение“ е лъчение, получавано непосредствено от рентгеновия източник.
12. „Работен пост“ е рентгеновият източник
и неговият носач.
13. „Работен сноп“ е тази част от първичното лъчение, която се ограничава от колимиращото устройство на рентгеновия апарат.
14. „Разсеяно лъчение“ е лъчение, което
вследствие взаимодействие с вещество е
променило първоначалната си посока на
разпространение.
15. „Рентгенова уредба“ е съвкупност от
един или няколко работни поста, високоволтов генератор, общ команден пулт, охладителна инсталация, уреди и принадлежности,
устройства за обработване, запаметяване и
предаване на образите.
16. „Фактор на заетост“ е фактор, който
отчита средната степен на заетост на определено защищавано пространство от едно и
също лице.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. В Наредба № 49 от 2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят
устройството, дейността и вътрешният ред
на лечебните заведения за болнична помощ
и домовете за медико-социални грижи (обн.,
ДВ, бр. 83 от 2010 г.; изм., бр. 92 от 2010 г.,
бр. 53 от 2011 г.; изм. с Решение № 15323 от
2011 г. на ВАС на Република България – бр. 15
от 2012 г., бр. 32 от 2013 г.; изм. с Решение
№ 16747 от 2013 г. на ВАС на Република България – бр. 37 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 22 и
бр. 86 от 2016 г.) в приложение № 1 към чл. 13
се правят следните изменения:
1. В т. 5.1 изречение второ се изменя така:
„В помещения с рентгенови уредби се осигурява минимална светла височина 2,6 m, а в
помещения с други източници на йонизиращи лъчения, операционни и родилни зали се
осигурява минимална светла височина 3 m.“
2. В т. 7.1.3.1 изречение трето се изменя
така: „За рентгеновите кабинети се прилагат
изискванията на наредбата по чл. 65, ал. 1,
т. 6 от Закона за здравето.“
§ 3. При замяна на рентгенова у редба
с друга от същия вид в съществуващ към
влизането в сила на тази наредба рентгенов
кабинет се допуска до 10 на сто отклонение
от минималните размери на процедурните помещения по чл. 5 и 6, съгласувано с органите
на здравно-радиационния контрол по чл. 62,
ал. 2 от Наредба № 36 от 2009 г. за условията
и реда за упражняване на държавен здравен
контрол по реда на чл. 23, ал. 1.
§ 4. Наредбата се издава на основание
чл. 65, ал. 1, т. 6 от Закона за здравето.
Министър:
Петър Москов
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Приложение
към чл. 23, ал. 2
1. Фактори на заетост, които могат да бъдат използвани за изчисление на лъчезащитни прегради
Факторите на заетост са определени на база една година за едносменен режим на работа (7-часова
смяна) на рентгеновите уредби. Ако определена уредба се използва повече от една работна смяна,
факторите на заетост на помещенията и териториите, облъчвани от тази уредба, се увеличават според
заетостта им от едно и също лице през допълнителното време на работа на уредбата.
Помещения и територии

Фактор на
заетост

1. Лица от персонала (в контролираната зона)
Работни места с постоянно пребиваване на персонала: процедурни помещения, командни помещения, операционни, катетеризационни, класически скопични кабинети,
гипсовъчни зали, фотолаборатории, обслужвани машинни помещения

1

Съблекални, тоалетни и бани за персонала, складове с вход към контролираната зона

0,1

2. Лица от населението
2.1. В контролираната зона (на съответното отделение, сектор, кабинет):
Съседни процедурни помещения с постоянно присъствие на медицински персонал:
операционни, катетеризационни лаборатории, класически скопични кабинети и др.

1

Съседни процедурни помещения с временно присъствие на медицински персонал (без
командното работно място)

0,5

Коридори, стълбища, чакални, предоперационни, следоперационни

0,2

Съблекални и подготвителни за пациенти, бариеви кухни, тоалетни и бани за пациенти, коридори, стълбища, асансьори и тераси, необслужвани машинни помещения

0,1

2.2. В надзираваната зона на територията на лечебното заведение:
Работни места с постоянно пребиваване на персонала: кабинети, манипулационни,
операционни, регистратури, офиси, детски стаи, болнични стаи в родилни и детски
отделения, кафенета и др.

1,0

Болнични стаи, в които няма постоянни работни места; необслужвани места с автомати за кафе, закуски и др.; чакални без постоянно работно място за персонал;
коридори, стълбища, асансьори, тераси, тоалетни

0,2

2.3. Открити територии в лечебното заведение:
Пространството до 2 m над нивото на терена: детски площадки; постоянно заети
работни места на открито и в леки постройки (например мястото на охранителя на
охраняем паркинг)

1

Места за временен престой (пейки, беседки), останалата част от охраняем паркинг

0,2

Места с трафик на хора и превозни средства – пътища, алеи, пътеки

0,1

2.4. Извън лечебното заведение:
Жилища, хосписи, старчески домове; училища, детски ясли и градини, занимални,
санаториуми за деца; детски площадки, постоянно заети работни места, охраняем
паркинг

1

Жилищни помещения за временен престой (хотели, санаториуми); паркове, градини
с места за сядане, неохраняем паркинг

0,2
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2. Основни параметри, които могат да бъдат ползвани като минимални изисквания при натовар
ване за изчисление на лъчезащитни прегради
Предназначение на
кабинет
графия

Рентгенова уредба/
работен пост
1 работен пост

dS,
m

W,
mA .min .wk-1

буки маса

0,9

400

2 работни места буки маса
с 1 или 2 тръби
вертиграф

1,0

300

1,2

100

мобилна уредба

0,9

30

Ua ,
kVp

Лъчев добив, mSv..
(mA .min)-1

90

7

класическа скопия 1 тръба
с ъ с/б е з п ри ц е л н а
графия

скопичен ста- 0,65
тив (с тръба
под масата)

1000

90

7

скопия и графия

1 тръба

над масата

1,0

1000

90

7

2 тръби

скопичен

0,65

500

буки маса

1,0

200

скопичен

0,65

500

буки маса

1,0

150

вертиграф

1,2

50

1,1

150

100

7

операционна зала; рентгеноскопична уредба тип 0,80
ортопедичен каби- „С-рамо“
нет

400

80

5

к ат е т е ри з а ц ион н а ангиографска уредба
лаборатория

1,0

4000

90

7

мамография

0,6

1000

30

2,5

компютърна томо- компютърен томограф
графия

0,5

20 000

120

13

близкофокусна или 1 работен пост
повърхностна терапия < 100 kV

0,3

1500

100

9

дълбока терапия

0,3

6000

250

21

0,2

10

70

6

0,3

100

80

6

о р т о п а н т о м о - о р т о п а н т о - 0,3
граф с цефало- мограф
метрична присцефалометрия 1,0
тавка

90

80

6

10

80

6

компютърна томография с ко- 0,5
нусовиден работен сноп

300

80

13

2 тръби

флуорография

цифрова уредба

мамограф

1 работен пост

дентални рентгено- секторна графия
графии (в рентгенов
oртопантомограф
кабинет)

Забележки:
1. d S е разстояние от фокуса на тръбата до центъра на разсейващото тяло; тези разстояния да се
ползват, когато не са известни параметрите на конкретната рентгенова уредба.
2. W е натоварване, Ua – анодно напрежение. Стойностите на W и на Uа са минимални. Проектантът може да избере по-високи стойности на база на обосновката по чл. 24, ал. 2.
10382
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 37 от 2008 г. за ползването на язовири
те – държавна собственост, в рибностопанско
отношение и правилата за извършване на
стопански, любителски риболов и аквакултури
в обектите – държавна собственост по чл. 3,
ал. 1 от Закона за рибарството и аквакулту
рите (обн., ДВ, бр. 100 от 2008 г.; изм. и доп.,
бр. 18 от 2011 г. и бр. 16 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. редът и условията за определяне на
зони за аквакултури в язовири – държавна
собственост, определени само за любителски
риболов;“.
2. Създава се нова т. 4:
„4. редът и образецът за съставяне на
протокол за зарибяване.“
§ 2. Наименованието на глава втора се
изменя така:
„Определяне на зоните и условията за ползване на язовирите – държавна собственост,
в рибностопанско отношение“.
§ 3. В чл. 2, ал. 5 след думата „аквакултури“ тирето и думите „дейности, свързани
с развъждането и отглеждането на риби и
други водни организми, както и получената
по съответните технологии продукция от
тях“ се заличават.
§ 4. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Технологичните зони за експлоатация
на водностопанските системи се определят
в съответствие с изискванията на наредбата
по чл. 141, ал. 2 ЗВ.“
2. В ал. 2, изречение първо думите „върху
картов материал“ се заменят със „с географски координати“, а в изречение второ думите
„както и извършване на риболов от брега“
се заличават.
3. Алинея 3 се отменя.
§ 5. В чл. 4, ал. 5 след думата „ръководителя“ се добавя „или определен служител“.
§ 6. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4 думите „върху картов материал
съгласно изискванията по чл. 3, ал. 3“ се
заменят със „с географски координати“.
2. В ал. 6 думите „чл. 60, ал. 4, т. 1, буква „б“ ЗВ“ се заменят с „чл. 60, ал. 4, т. 5,
буква „б“ ЗВ“ и се създава изречение второ:
„Съгласувателното становище се изпраща на
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собственика на хидротехническото съоръжение в 14-дневен срок от издаването му.“
§ 7. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „Инспекторите по рибарство и контрол към териториалните звена на
ИАРА маркират с отличителен знак и номер
риболовните уреди по ал. 1“ се заменят с
„Риболовните уреди по ал. 1 се маркират с
отличителен знак и номер“.
2. В ал. 3 думите „в 7-дневен срок от“ се
заменят с „незабавно след“.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Когато отличителният знак бъде повреден или бъде отстранен от риболовния
уред, риболовът се преустановява до повторно
маркиране на риболовния уред в срок до 5
работни дни.“
§ 8. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „400 m“ се заменят с
„не по-малко от 300 m“.
2. В ал. 4 думите „права за ползване на
обекта“ се заменят с „правото върху зоната
на действие на специализирания уред“.
§ 9. В чл. 16, ал. 1 след думите „изискванията по“ се добавя „чл. 12, ал. 2 и“.
§ 10. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „издаване“ се заменя с
„влизане в сила“.
2. В ал. 4 думите „при спазване изиск
ванията на Наредба № 13 от 2004 г. за условията и реда за осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени
и съоръженията към тях“ се заменят с „по
начин, по който не се възпрепятства безопасната експлоатация и поддържането на
хидротехническите съоръжения“.
§ 11. В глава трета „Правила за извършване на стопанск и, люби телск и риболов
и аквакултури“, в раздел ІІІ „Правила за
аквакултури“ след чл. 18 се създава чл. 18а:
„Чл. 18а. При извършване на зарибяване
в язовир, където има регистрация по чл. 25
ЗРА, титулярят уведомява съответното териториално звено на ИАРА не по-късно от
3 дни преди датата на зарибяването.“
§ 12. В чл. 24 думите „чл. 30, ал. 2, т. 1
ЗРА“ се заменят с „чл. 30, ал. 3, т. 1 ЗРА“.
Заключителна разпоредба
§ 13. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър на околната среда и водите:
Ивелина Василева
Министър на земеделието и храните:
Десислава Танева
10296
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БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
НАРЕДБА № 23
от 16 декември 2016 г.

за условията и реда за изплащане на гаран
тираните размери по влоговете
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията
и редът за изплащане от Фонда за гарантиране на влоговете в банките (Фонда) на
гарантираните размери по влогове в банки
по чл. 1, ал. 2 и 3 от Закона за гарантиране
на влоговете в банките (ЗГВБ) в случаите по
чл. 20, ал. 1 ЗГВБ.
Размер на гаранцията
Чл. 2. (1) Гаранцията по влоговете се изплаща в посочения в чл. 9, ал. 1 ЗГВБ размер.
(2) Отговарящите на условията по чл. 10,
ал. 1 ЗГВБ влогове придобиват право на гаранция за всяко вземане на вложител поотделно.
Информация за гарантираните влогове
Чл. 3. (1) В срока по чл. 20, ал. 3 ЗГВБ
назначеният квестор, временен или извънреден
управител, ликвидатор, временен синдик или
синдик е длъжен да предостави в електронна
форма на Фонда информация за всеки вложител в банката със съдържание и във форма
съгласно издадени от Управителния съвет на
Фонда указания по чл. 7, т. 19 ЗГВБ.
(2) Информацията по ал. 1 следва да съдържа най-малко следните данни:
1. индивидуализация на вложителя;
2. притежаваните от един вложител влогове;
3. обстоятелствата и основанията за изключване на влога от общия размер на гаранцията;
4. информация за наложени тежести и
обезпечения върху сметките на вложителите;
5. информация за обстоятелства по влогове,
отговарящи на условията по чл. 10, ал. 1 ЗГВБ;
6. информация за влогове, възникнали в
резултат на извършени разпоредителни действия с влогове по смисъла на чл. 9, ал. 2 ЗГВБ,
включваща информация, свързана с правните
основания за извършените разпоредителни
действия;
7. информация за дължимата относно влога
гаранция, която Фондът трябва да изплати на
лице, посочено с влязъл в сила акт на орган на
съдебната власт като имащо право да получи
съответната сума от гаранцията по влога;
8. гарантирания размер по влоговете на
съответния вложител.
(3) Управителният съвет на Фонда може да
изисква и друга допълнителна информация,
необходима за изплащане на гарантираните
суми по влоговете.
(4) Квесторът, временният или извънредният управител, ликвидаторът, временният
синдик или синдикът установява информацията по ал. 2, т. 1 – 8 с всички допустими
от закона способи.
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(5) Квесторът, временният или извънредният управител, ликвидаторът, временният
синдик или синдикът информира Фонда в
електронна форма относно промяна в информацията по ал. 2, т. 1 – 8 в следните случаи:
1. при получаване на нови данни или промени в предоставената информация;
2. когато има влязло в сила решение на
съда, с което на лице е признато правото да
получи претендирано от него вземане от влог.
(6) Квесторът, временният или извънредният управител, ликвидаторът, временният
синдик или синдикът носи отговорност за
достоверността на представената на Фонда
информация.
Обслужваща банка
Чл. 4. (1) Управителният съвет на Фонда
определя една или повече обслужващи банки, чрез които ще се извърши изплащане на
гарантираните суми по влоговете.
(2) Във връзка с ал. 1 Управителният съвет на Фонда изисква от управление „Банков
надзор“ на БНБ актуална информация за
финансовото състояние на определените от
Управителния съвет на Фонда банки.
(3) Председателят на Управителния съвет
на Фонда, обслужващата банка и квесторът,
временният или извънредният управител,
ликвидаторът, временният синдик или синдикът сключват договор, с който се уреждат
условията и редът за изплащане на гарантираните суми по влоговете.
(4) Обслужващата банка предоставя периодично или при поискване от Фонда информация за изплатените гарантирани суми
по влоговете.
Определяне на гарантирания размер на влога
Чл. 5. (1) В срок до два работни дни от
датата на издаване на акт по чл. 20, ал. 1
ЗГВБ квесторът, временният или извънредният
управител, ликвидаторът, временният синдик или синдикът е длъжен да представи на
Фонда информацията по чл. 3, ал. 2, т. 1 – 8.
Информацията се подписва с електронен подпис от квестора, временния или извънредния
управител, ликвидатора, временния синдик
или синдика.
(2) Фондът извършва проверка за съответствието на информацията по чл. 3, ал. 2,
т. 1 – 7 с информацията по чл. 3, ал. 2, т. 8.
(3) В случай че при проверката по ал. 2 се
установят грешки или несъответствия, Фондът
незабавно уведомява квестора, временния
или извънредния управител, ликвидатора,
временния синдик или синдика.
(4) Установените грешки или несъответствия по ал. 3 следва да се отстранят не покъсно от 10,00 ч. на деня, предхождащ началния
ден на изплащане, от квестора, временния
или извънредния управител, ликвидатора,
временния синдик или синдика.
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(5) При подаване от квестора, временния
или извънредния управител, ликвидатора,
временния синдик или синдика във Фонда на
нови или коригирани данни по чл. 3, ал. 2,
т. 1 – 8 след началния ден на изплащането
Фондът, от една страна, и квесторът, временният или извънредният управител, ликвидаторът, временният синдик или синдикът, от
друга, подписват двустранни протоколи за
получената информация.
(6) Информацията за подлежащите на изплащане гарантирани влогове, както и нови
и коригирани данни, получени по реда на
предходната алинея, се предоставят от Фонда
на обслужващата банка в електронна форма.
(7) Фондът осигурява средства в обслужващата банка за изплащане на гарантираните
размери на влоговете.
(8) Всеки вложител има право да получи
писмено удостоверение от назначения квестор, временен или извънреден управител,
ликвидатор, временен синдик или синдик за
гарантирания размер на влоговете си.
Ред за изплащане на гарантираните размери
по влоговете
Чл. 6. (1) От обявения начален ден за
изплащане всеки вложител може да получи
в съответствие с тази наредба изплащане на
гарантирания размер по влоговете си.
(2) Всеки вложител може да получи изплащане на гарантирания размер по влоговете
си след представяне на писмена декларация
в обслужващата банка, с която декларира, че
не са налице обстоятелствата по чл. 11, ал. 2
ЗГВБ, както и след представяне на следните
документи:
1. за физическите лица – документ за самоличност;
2. за юридическите лица – единен идентификационен код (ЕИК) или удостоверение
за регистрация по БУЛСТАТ или актуално
удостоверение за регистрация на юридическото лице, с което се удостоверяват лицата,
които го управляват и представляват, с посочване на техни лични данни по документ
за самоличност.
(3) Обслужващата банка изплаща сумите,
определени в съответствие с чл. 5, ал. 6, на
съответния вложител след извършване на
проверка на представените документи по ал. 2.
(4) В случай че информацията за индивидуализиращи данни на вложителя е некоректна,
вложителят отправя писмено искане към квестора, временния или извънредния управител,
ликвидатора, временния синдик или синдика
за промяна на данните в обслужващата банка.
(5) Изплащане на гарантирания размер по
влоговете на упълномощено лице се допуска
само след представяне на изрично нотариално
заверено пълномощно и на писмена декларация от титуляря на гарантирания влог, че не са
налице обстоятелствата по чл. 11, ал. 2 ЗГВБ.
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(6) Декларация по ал. 2 не се изисква в
случаите на наследяване на влог.
Изплащане на гарантираните размери на влоговете в клонове на български банки в други
държави членки
Чл. 7. (1) В случаите по чл. 20, ал. 1 ЗГВБ
Фондът изплаща гарантираните размери на
влоговете на вложители в клонове на български
банки в други държави членки чрез схемата
за гарантиране на влоговете на приемащата
държава членка.
(2) При изплащане на гарантираните размери на влоговете на вложители в клонове по
ал. 1 Управителният съвет на Фонда съвместно
със схемата за гарантиране на влоговете на
приемащата държава членка оповестяват в
срок не по-късно от два работни дни преди
започване на изплащането следната информация:
1. началния ден за изплащане на гарантираните размери по влоговете;
2. начина, по който ще бъдат изплатени
гарантираните размери по влоговете.
(3) Размерът и обхватът на гаранцията на
вложители в клонове, в други държави членки,
на банки, лицензирани в Република България,
се определят в съответствие с изискванията
на ЗГВБ.
(4) Когато вложител притежава влогове
едновременно в банка на територията на Република България и в нейни клонове в други
държави членки, гарантираният размер по
влоговете се определя по реда на чл. 12 ЗГВБ,
като се сумират всички влогове на вложителя
в банката, включително и в клоновете є в
други държави членки.
(5) До деня, предхождащ началния ден на
изплащане, Фондът предоставя необходимата
информация, за изплащане на гарантираните
размери на влоговете на вложители в клонове
на български банки в други държави членки,
на схемата за гарантиране на влоговете на
приемащата държава членка.
(6) Получените писмени възражения от
вложителите в клонове на български банки в
други държави членки, адресирани до схемата
за гарантиране на влоговете на приемащата
държава членка или до Фонда, се изпращат
до квестора, временния или извънредния
управител, ликвидатора, временния синдик
или синдика за произнасяне по тях в срока
по чл. 21, ал. 2 ЗГВБ.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Обслужваща банка“ e една или повече
банки, определени от Управителния съвет
на Фонда за изплащане на гарантираните
размери на влоговете.
2. „Схема за гарантиране на влоговете на
приемащата държава членка“ e схемата за
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гарантиране на влоговете в държава членка, в
която е установен клон на банка, лицензирана
в Република България.
3. „Индивидуализиращи данни“ са следната
информация за местно физическо лице – трите имена и ЕГН по документ за самоличност,
за чу ж дест ранно физическо лице – т рите
имена, данни съгласно документ за самоличност; за местни юридически лица – наименование и ЕИК или удостоверение за
регистрация по БУЛСТАТ, за чуждестранни
юридически лица – наименование и документ
за регистрация.
Заключителна разпоредба
§ 2. Тази наредба се издава на основание
ч л. 20, а л. 12 о т За кона за гара н т и ра не на
влог овет е в банк и т е, п риета e с Решение
№ 158 о т 16.12 .2 016 г. на Уп ра ви т е л н и я
с ъв е т н а БН Б и о т мен я Н ар ед ба № 2 3
на БНБ о т 1999 г. за услови я та и реда за
изп лащане на су м и по влог ове в ба нка с
о т нет лиценз до гара н т и ра ни я размер (ДВ,
бр. 12 о т 1999 г.).
За управител:
Димитър Костов
10445

Наредба за изменение и допълнение на Наред
ба № 22 от 2009 г. за Централния кредитен
регистър (обн., ДВ, бр. 62 от 2009 г.; изм. и
доп., бр. 31 от 2012 г., бр. 93 от 2015 г. и бр. 81
от 2016 г.)
§ 1. В чл. 28 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в него
се правят следните изменения и допълнения:
а) в т. 1 думите „0,50 лв.“ се заменят с
„0,10 лв.“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. за извършване на справка чрез достъп
до регистъра по електронен път във файл XML
формат относно кредитната задлъжнялост на
група лица от 1 до 400 – 0, 10 лв., а от 401 до
2000 – 0,05 лв. за всяко лице;“
в) в т. 3 думите „2,50 лв.“ се заменят с
„2 лв.“;
г) в т. 4 думите „5 лв.“ се заменят с „10 лв.“;
д) в т. 5 думите „15 лв.“ се заменят с „20 лв.“
и накрая се поставя точка и запетая;
е) създава се точка 6:
„6. за извършване на справка за брой
проверки, направени за един кредитополучател от институциите по чл. 4 чрез достъп
по електронен път до Централния кредитен
регистър – 0,10 лв.“
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Таксата за удостоверения за кредитна
задлъжнялост, издадени на хартиен носител,
се заплаща предварително освен в случаите
по чл. 56, ал. 7 ЗКИ.
(3) В случаите по чл. 56, ал. 7 ЗКИ дължимите такси се заплащат на тримесечие, а
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от банките – ежемесечно, след издаване на
съответни фактури.“
§ 2. Създава се чл. 29:
„Чл. 29. Таксите по чл. 28 се определят
съгласно методика, посочена в приложение
към тази наредба. Методиката отчита прогнозните разходи за дейността и поддръжката на
регистъра, както и прогнозния брой справки
за съответната календарна година.“
§ 3. Създава се приложение към чл. 29:
„Приложение
към чл. 29
Методика за изчисляване размера на таксите за
справки и удостоверения от Централния кредитен регистър
1. С тази методика се уреждат условията и
редът за определяне на таксите по чл. 28.
2. Прогнозните разходи за дейността и поддръжка на регистъра се изчисляват ежегодно
и включват разходите за персонал, включително осигуровки и социални разходи, разходи
за амортизация и абонаментна поддръжка на
софтуер и хардуер и административни разходи.
3. Прогнозният брой справки се определя
на база реалния брой справки, извършени по
електронен път през предходната година.
4. Размерът на таксата за една справка за
кредитна задлъжнялост на едно лице, извършена
по електронен път, се определя, като прогнозните разходи по т. 2 се разделят на прогнозния
брой справки по т. 3 и полученият размер се
закръглява нагоре до първия знак след десетичната запетая.
5. Размерът на таксата за справка чрез достъп до регистъра по електронен път във файл
XML формат относно група лица: от 1 до 400
се определя в размер на таксата по т. 4 за всяко
едно лице, а от 401 до 2000 се определя в размер
0,50 % от таксата по т. 4 за всяко едно лице.
6. Размерът на таксата за извършване на
справка за брой проверки, направени за един
кредитополучател от институциите по чл. 4 чрез
достъп по електронен път до Централния кредитен регистър, е еднакъв с този на справката
за кредитна задлъжнялост на едно лице по т. 4.
7. Размерът на таксата за изготвяне на удостоверение за кредитна задлъжнялост на едно
лице, издадено на хартиен носител в срок до 7
работни дни, се определя на база четирикратния
размер на таксата за справка по електронен път,
но не по-малко от 2 лв.
8. Размерът на таксата за изготвяне на удостоверение за кредитна задлъжнялост на едно
лице, издадено на хартиен носител в срок до
24 часа, се определя на база петкратния размер
на таксата по т. 7.
9. Размерът на таксата за изготвяне на удостоверение за кредитна задлъжнялост на едно
лице, издадено на хартиен носител в срок до
4 часа, се определя на база двукратния размер
на таксата по т. 8.
10. В така определения размер на таксите за
изготвяне на удостоверения, издадени на хартиен
носител, са включени и възможните пощенски
разходи за доставката им.“
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Заключителна разпоредба
§ 4. Тази наредба се издава на основание
чл. 56, ал. 4 от Закона за кредитните институции, приета е с Решение № 164 от 16.12.2016 г.
на Управителния съвет на Българската народна
банка и влиза в сила от 1.01.2017 г.
За управител:
Димитър Костов
10446

Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 12 от 2016 г. за Регистъра на банковите
сметки и сейфове (ДВ, бр. 81 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 1 думата „редът“ се заменя с
думите „функционирането, обхватът, редът
и сроковете“.
§ 2. В чл. 2 след думите „Регистърът е“ се
добавя „организирана и поддържана от БНБ“.
§ 3. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Информация в регистъра по реда на
тази глава подава и БНБ.“
§ 4. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 след думите „или по електронен
път“ се поставя запетая и думите „съгласно
чл. 56а, ал. 7 ЗКИ“ се заменят с „а банките
само по електронен път, срещу заплащане на
такса по чл. 16“.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Министърът на финансите и БНБ договарят по реда на чл. 43, ал. 2, т. 4 от Закона
за Българската народна банка електронен
обмен на информацията за сметките и сейфовете на бюджетните организации и лицата по
чл. 156 от Закона за публичните финанси. В
регистъра могат да се включват и специфични
за такива сметки идентификатори и кодове,
както и друга информация, характеризираща
тези сметки и техните титуляри.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 5. В чл. 14, ал. 3 думите „срока, посочен
в чл. 7“ се заменят със „7-дневен срок“.
§ 6. В заглавието на глава четвърта след
думата „Контрол“ се поставя запетая и се
добавя „мерки и санкции“.
§ 7. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) Ако банка не подава в срока по чл. 7
информация към регистъра или подава информация, която не отговаря на изискванията
по тази наредба, БНБ преустановява достъпа
є за извършване на справки за банковите
сметки и сейфове до подаване на съответната
информация.
(3) Българската народна банка може да
изискв а допълнителни сведения или документи във връзка с осъществявания контрол
по ал. 1 и да извършва проверки на място.“
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2. Досегашната ал. 2 става ал. 4.
§ 8. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в него
се правят следните изменения и допълнения:
а) в т. 1 след думата „справка“ се добавя
„за информация в регистъра“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. за извършване на справка за информация в регистъра чрез достъп до регистъра
по електронен път във файл XML формат за
група лица от 1 до 400 – 0,50 лв., а от 401 до
2000 – 0,25 лв. за всяко лице;“
в) в т. 3 след думата „справка“ се добавя „за
информация в регистъра“, а думите „2,50 лв.“
се заменят с „2 лв.“;
г) в т. 4 след думата „справка“ се добавя
„за информация в регистъра“, а думите „5 лв.“
се заменят с „10 лв.“;
д) в т. 5 след думата „справка“ се добавя „за
информация в регистъра“, а думите „15 лв.“
се заменят с „20 лв.“
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Таксата за извършване на справки за
информация в регистъра, издадени на хартиен
носител, се заплаща предварително освен в
случаите по чл. 56а, ал. 11 ЗКИ.
(3) В случаите по чл. 56а, ал. 11 ЗКИ дължимите такси се заплащат на тримесечие, а за
останалите лица по чл. 56а, ал. 3 ЗКИ ежемесечно, след издаване на съответни фактури.“
§ 9. Създава се чл. 17:
„Чл. 17. Таксите по чл. 16 се определят
съгласно методика, посочена в приложение
към тази наредба. Методиката отчита прогнозните разходи за дейността и поддръжката на
регистъра, както и прогнозния брой справки
за съответната календарна година.“
§ 10. Създава се приложение към чл. 17:
„Приложение
към чл. 17
Методика за изчисляване размера на таксите
за справки в Регистъра на банковите сметки и
сейфове
1. С тази методика се уреждат условията и
редът за определяне на таксите по чл. 16.
2. Прогнозните разходи за дейността и поддръжката на регистъра се изчисляват ежегодно
и включват разходите за персонал, включително
осигуровки и социални разходи, разходи за амортизация и абонаментна поддръжка на софтуер и
хардуер и административни разходи.
3. Прогнозният брой справки се определя
на база реалния брой справки, извършени през
предходната година.
4. Размерът на таксата за една справка за информация в регистъра, извършена по електронен
път, се определя, като прогнозните разходи по
т. 2 се разделят на прогнозния брой справки по
т. 3 и полученият размер се закръглява нагоре
до първия знак след десетичната запетая.

С Т Р.

110

ДЪРЖАВЕН

5. Размерът на таксата за справка за информация в регистъра чрез достъп по електронен
път във файл XML формат относно група лица:
от 1 до 400 се определя в размер на таксата
по т. 4 за всяко едно лице, а от 401 до 2000 се
определя в размер 0,50% от таксата по т. 4 за
всяко едно лице.
6. Размерът на таксата за извършване на
справка за информация в регистъра на едно
лице, издадена на хартиен носител в срок до 7
работни дни, се определя на база четирикратния
размер на таксата за справка по електронен път,
но не по-малко от 2 лв.
7. Размерът на таксата за извършване на
справка за информация в регистъра на едно
лице, издадена на хартиен носител в срок до 24
часа, се определя на база петкратния размер на
таксата по т. 6.
8. Размерът на таксата за извършване на
справка за информация в регистъра на едно
лице, издадена на хартиен носител в срок до 4
часа, се определя на база двукратния размер на
таксата по т. 7.
9. В така определения размер на таксите за
справки за информация в регистъра, издадени
на хартиен носител, са включени и възможните
пощенски разходи за доставката им.“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 11. На БНБ, банките и клоновете на
чуждестранни банки, извършващи дейност на
територията на страната, се осигурява достъп
до получаване на информация от регистъра
по електронен път считано от 1.02.2017 г.
§ 12. В срок до 31.03.2017 г. органите и
институциите по чл. 56а, ал. 3 ЗКИ приемат
и прилагат вътрешни правила за ефективен
контрол върху оправомощените лица с право
на достъп до информацията в регистъра със
съдържание съгласно указание на подуправителя, ръководещ управление „Банково“.
§ 13. В срок до 1.04.2017 г. банка със седалище в Република България, обявена в несъстоятелност преди влизането в сила на тази
наредба, подава към регистъра информация
за лицата с вземания по сметки към банката
като вложители, включени в одобрения от
съда списък на приети вземания по чл. 67,
ал. 2 от Закона за банковата несъстоятелност
(ЗБН), като посочва титуляр на сметката (име,
съответно наименование и идентификационен
код). При допълване на одобрения от съда
списък на вземанията съгласно чл. 71 ЗБН
банката подава съответната информация към
регистъра в 30-дневен срок от влизане в сила
на решенията по чл. 71, ал. 1 ЗБН.
§ 14. Банка със седалище в Република
България, обявена в несъстоятелност преди
влизането в сила на тази наредба, подава към
регистъра информация за лицата, наематели
на сейфове, с изключение на сейфове, които
към датата на влизане в сила на наредбата са
били освободени от наемателите или отворени
от синдика по реда на чл. 56 ЗБН.
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§ 15. Тази наредба се издава на основание
чл. 56а, ал. 8 от Закона за кредитните институции, приета е с Решение № 163 от 16.12.2016 г.
на Управителния съвет на Българската народна
банка и влиза в сила от 1.01.2017 г.
За управител:
Димитър Костов
10447

НАЦИОНАЛЕН
ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 1 от 2007 г. за ползване и изплащане
на паричните помощи за профилактика и
рехабилитация (обн., ДВ, бр. 17 от 2007 г.;
изм., бр. 6 от 2009 г. и бр. 2 от 2010 г.; изм. и
доп., бр. 14 от 2012 г., бр. 23 от 2014 г.; изм.,
бр. 94 от 2014 г.; доп., бр. 4 от 2015 г.; изм. и
доп., бр. 7 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 2, ал. 2, изречение първо след
думите „осигурителни вноски“ се поставя
запетая и се добавя „а за самоосигуряващите
се лица – внесени дължимите осигурителни
вноски“.
§ 2. В чл. 8 ал. 1 се изменя така:
„(1) Длъжностно лице, определено със
заповед от ръководителя на териториалното
поделение на Национални я осиг у рителен
институт, въз основа на документите по чл. 7
издава/отказва издаване на удостоверение по
образец (приложение № 3) в два екземпляра.“
§ 3. В чл. 16, ал. 2 думата „Директорите“
се заменя с „Ръководителите“.
§ 4. В чл. 19, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. специализирани болници за рехабилитация, които имат разрешение от министъра на
здравеопазването за дейностите по чл. 22 от
Закона за лечебните заведения и са извършвали тези дейности най-малко две години
преди датата на подаване на предложението
за участие в процедурата;“.
Заключителна разпоредба
§ 5. Наредбата влиза в сила от 1 януари
2017 г.
Председател на Надзорния съвет:
Димитър Бранков
10331

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО
И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Правила за изменение и допълнение на Пра
вила за предоставяне на достъп до газопре
носните и/или газоразпределителните мрежи
и за достъп до съоръженията за съхранение
на природен газ (обн., ДВ, бр. 36 от 2013 г.;
изм. и доп., бр. 59 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 3 думата „небитови“ се заличава.
2. В ал. 4:
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а) точка 1 се изменя така:
„1. по отношение на срока: услуги по предоставяне на краткосрочен капацитет – капацитет в рамките на деня, дневен, месечен или
тримесечен капацитет, и услуги по предоставяне на дългосрочен капацитет – годишен
капацитет (газова година) или капацитет за
период, кратен на една година, но не повече
от 15 поредни газови години; капацитет в
рамките на деня и за ден напред се предлага
на определени от операторите на газопреносни
мрежи точки след осигуряване на съответната
техническа възможност чрез Платформа за
резервиране на капацитет;“
б) в т. 2 думата „непрекъсваем“ се заменя
с „гарантиран“.
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Право на достъп до мрежите нямат
лицата, които се намират в производство по
ликвидация, обявени са в несъстоятелност
или се намират в производство по обявяване
на несъстоятелност, а ако са чуждестранни
лица – се намират в подобни процедури съгласно националното си законодателство.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Операторът на мрежа има право да
върне заявление за достъп, когато:
1. заявителят не предостави необходимите
доказателства за изискуемите обстоятелства по
осигуряване на достъпа съгласно тези правила;
2. заявлението за достъп не отговаря на
условията и изискванията на тези правила.“
§ 3. Създава се чл. 3а със следното съдържание:
„Чл. 3а. Операторът на газопреносна, съответно на газоразпределителна, мрежа може
да откаже достъп до мрежите:
1. при условията на чл. 172, ал. 2 и чл. 172а
от Закона за енергетиката;
2. когато заявителят не отговаря на условията по раздели II и III или не представи необходимите документи съгласно тези правила.“
§ 4. В наименованието на раздел III се
заличават думите „газопреносните и/или“.
§ 5. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „оператора на газопреносна и/или“ се заличават.
2. В ал. 2 думата „съответната“ се заменя
с „газоразпределителната“.
3. Алинеи 4 и 5 се заличават.
§ 6. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. В ал. 2, изречение първо думите „на
газопреносна, съответно“ се заличават.
2. Алинея 5 се заличава.
§ 7. В чл. 6, ал. 1 думите „газопреносна,
съответно“ и запетаята след думата „газоразпределителни“ се заличават.
§ 8. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „газопреносна или“ и
думата „хармонизирани“ се заличават и след
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думите „проект на договор“ се добавя „при
равностойни условия за ползвателите“.
2. В ал. 2, т. 3 думите „газопреносните и/
или“ се заличават.
3. В ал. 3 думата „съответната“ се заменя
с „газоразпределителната“.
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Операторите на газоразпределителни
мрежи разработват общи условия на договорите за пренос по газоразпределителни мрежи, които подлежат на одобрение от КЕВР
и се публикуват на интернет страниците на
операторите.“
§ 9. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. В случай на мотивиран отказ за
предоставяне на достъп от оператор на газо
разпределителна мрежа клиент или потенциален клиент на природен газ, разположен
на територията на този оператор, може да
получи достъп до газопреносната мрежа при
условията на тези правила.“
§ 10. Членове 9 и 10 се заличават.
§ 11. Създава се раздел IIIа:
„Раздел IIIа
Ред за предоставяне на достъп и разпределение
на капацитет на входните и изходните точки
на газопреносните мрежи
Чл. 10а. (1) Операторът на газопреносна
мрежа извършва проверка на всяко лице,
подало заявление за достъп по образец, за
съответствие с изискванията на чл. 2 от правилата в срок 3 работни дни от подаване на
заявлението с всички необходими документи.
За резултатите от проверката заявителят се
уведомява в срок до 3 работни дни.
(2) Заявлението може да бъде подавано
по всяко време в рамките на работните дни
на оператора – лично, с препоръчана поща
или по куриер, или по електронен път на
посочен от оператора адрес, в съответствие с
изискванията за спазване на писмена форма
и удостоверяване на автора или титуляря на
електронното изявление съгласно Закона за
електронния документ и електронния подпис.
Към заявлението се прилагат оригинални
документи, удостоверяващи липсата на обстоятелствата по чл. 2, ал. 2, и удостоверение за актуално състояние на заявителя или
еквивалентен документ съгласно националното законодателство на страната, в която е
регистриран.
(3) Заявление за достъп се подава и в случаите, когато се иска промяна на вече предоставен достъп до мрежите, ако промяната
се налага вследствие разширение, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи
съоръжения на заявителя.
(4) Проверката за съответствие с изискванията на правилата е с валидност до 6 месеца
от уведомлението за получаване на правото
на достъп до газопреносната мрежа.
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(5) В срока по ал. 4 лицето има право да
подава заявки за резервиране на капацитет
на Платформата за резервиране на капацитет, съответно да участва в процедурите за
разпределение на капацитет за пренос.
(6) Операторът на газопреносна мрежа има
право по всяко време в срока по ал. 4 да извършва проверка на лицето за съответствието
му с изискванията съгласно правилата с оглед
предоставяне на достъп.
Чл. 10б. (1) На всяка от точките за междусистемно свързване операторът на газопреносна мрежа създава и експлоатира съвместна
Платформа за резервиране на капацитет заедно
със съседните оператори на газопреносни
мрежи, на която разпределя капацитет за
пренос чрез провеждане на тръжни процедури
(търгове) в съответствие с изискванията на
Регламент (ЕС) № 984/2013 на Комисията от
14 октомври 2013 г. за установяване на Мрежов
кодекс относно механизмите за разпределение
на капацитет в газопреносни системи и за
допълнение на Регламент (ЕО) № 715/2009 на
Европейския парламент и на Съвета.
(2) Тръжните процедури в точките на междусистемно свързване се провеждат съгласно
тръжния календар на търговете за капацитет,
публикуван от ENTSOG съгласно член 3, т. 2
от Регламент (ЕС) № 984/2013.
(3) Платформата за резервиране на капацитет следва да осигурява всички необходими
софтуерни средства за цялостно изпълнение на
изискванията на Регламент (ЕС) № 984/2013.
(4) Платформата за резервиране на капацитет следва да поддържа и обработва данни
за регистрираните на платформата ползватели
на газопреносни мрежи.
(5) С регистрацията си на платформата
за резервиране ползвателите приемат да
изпълняват правните и договорните изисквания, валидни и приложими за съответната
платформа.
(6) В процедурите за разпределение на капацитет могат да участват лицата, преминали
проверката по чл. 10а, след регистрация на
платформата за резервиране и при осигурен
кредитен лимит. Размерът и условията на
кредитния лимит се определят от оператора
по недискриминационен и прозрачен начин,
по видове капацитетни продукти и се публикуват на интернет страницата на оператора.
(7) Операторът на газопреносна мрежа управлява кредитния лимит на регистрираните
ползватели и ги уведомява за достигане на
кредитния им лимит с оглед предприемане на
действия и допускане до участие в процедура
за разпределение на капацитет.
(8) Подробните резултати от всяка проведена тръжна процедура са достъпни за
оператора на газопреносна мрежа и за всеки
от участниците в процедурата веднага след
нейното приключване, а обобщените резултати
се публикуват в секцията за публичен достъп
на Платформата за резервиране на капацитет.
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(9) На Платформата за резервиране на
капацитет се провеждат и процедурите за
разпределение на капацитет за точките от
газопреносните мрежи, различни от точките
на междусистемно свързване, съгласно един от
механизмите за разпределение на капацитет,
посочени в чл. 11, ал. 2.
(10) Сроковете и условията за провеждането
на процедурите за разпределение на капацитет
по ал. 9 се определят от оператора на газопреносна мрежа чрез календар за заявяване
за годишни, месечни и тримесечни продукти,
който се обявява на интернет страницата
му не по-късно от 30 календарни дни преди
провеждането на всяка процедура.
(11) Операторът на газопреносна мрежа
има право да установи собствени софтуерни
решения, позволяващи търговия с капацитет
на точките, различни от точките на междусистемно свързване.
(12) Всяка процедура за разпределение на
капацитет на Платформа за резервиране на
капацитет приключва с електронно писмено
потвърждение за разпределен капацитет към
участника в процедурата и към оператора на
газопреносната мрежа на заявените от участника входни и/или изходни точки.
(13) В 3-дневен срок от приключване на
процедура за разпределение на капацитет
операторът на газопреносна мрежа предоставя
на участника с разпределен капацитет проект на договор за пренос или допълнително
споразумение към вече сключен договор в
съответствие с писменото потвърждение за
разпределен капацитет на заявените от участника входни и/или изходни точки.
(14) Не по-късно от датата на ефективно
изпълнение на заявките по сключен договор за
пренос ползвателите следва да представят информация за осигурен/резервиран капацитет
за пренос през преносната мрежа на съседен
оператор в полза на заявителя за период и
капацитет, съответстващ на разпределения във
входната точка, и/или за осигурени количества
природен газ на основание сключен валиден
договор за доставка на заявените количества
природен газ с място на доставка – посочените
в заявлението входна/и точка/и.
(15) Изискването по ал. 14 не се прилага
за сключени договори за пренос при разпределен капацитет след проведена процедура за
групиран капацитет на точките за междусистемно свързване.
(16) Операторът на газопреносна мрежа
разработва образец на хармонизиран договор за
предоставяне на услугата „пренос на природен
газ по газопреносна мрежа“ на ползвателите
при равностойни договорни условия при спазване на изискванията на чл. 6 от Правилата
за търговия с природен газ. Образецът на
договор за пренос се публикува на интернет
страницата на оператора.“
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ДЪРЖАВЕН

§ 12. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Операторът на газопреносната мрежа
в съответствие с изискванията и правилата
на Регламент (ЕС) № 984/2013 прилага и
публикува недискриминационни и прозрачни
механизми за разпределение на капацитет,
които гарантират предоставянето на максимален капацитет във всички важни точки
(включително входни и изходни) на всички
участници на пазара, като се отчитат целостта
на системата и ефикасната експлоатация на
мрежата, включително правила за управление
на претоварването. Операторът разработва
процедури за управление на претоварването
и ги представя в КЕВР за одобрение.“
2. В ал. 3 се правят следните изменения:
а) в изречение първо думата „непрекъсваем“
се заменя с „гарантиран“;
б) в изречение второ думата „непрекъсваемият“ се заменя с „гарантираният“.
§ 13. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „непрекъсваем“ и „непрекъсваемия“ се заменят с „гарантиран“,
съответно с „гарантирания“.
2. В ал. 3, изречение първо мерната единица „MWh“ се заменя с „kWh“ и изречение
второ се заличава.
§ 14. В чл. 14 ду мите „непрекъсваем“,
„непрекъсваемият“ и „непрекъсваемия“ се
заменят съответно с „гарантиран“, „гарантираният“ и „гарантирания“.
§ 15. В чл. 15 думите „непрекъсваем“ и
„непрекъсваемия“ се заменят съответно с
„гарантиран“ и „гарантирания“.
§ 16. В чл. 16, изречение второ думата
„непрекъсваем“ се заменя с „гарантиран“.
§ 17. В чл. 19 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „на разумна цена“ се
заличават.
2. В ал. 2 думата „непрекъсваем“ се заменя
с „гарантиран“.
§ 18. В чл. 26 т. 5 се изменя така:
„5. да предоставя периодично актуална
информация на КЕВР и на оператора на газопреносната система;“.
§ 19. В чл. 28, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В т. 1 и 2 думата „непрекъсваем“ се
заменя с „гарантиран“.
2. В т. 4 цифрата „7“ се заменя с „14“.
§ 20. В чл. 29:
1. В ал. 2 се правят следните изменения:
а) създава се нова т. 3 със следното съдържание:
„3. пръв заявил, пръв получил;“
б) досегашната т. 3 става т. 4.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Капацитетът на съоръжение за съхранение трябва да бъде предоставян на ползвателите при спазване на недискриминационни
процедури. Операторът на съоръжението за

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 3

съхранение предлага на ползвателите техническия капацитет на съоръжението с изключение на тази част, която е за оперативни цели
на оператора, а също така и за нуждите на
оператора на газопреносната система, както
и с изключение на тази част от капацитета,
която операторът е длъжен да осигури за
съхранение на количества природен газ съгласно предвиденото в План за действие при
извънредни ситуации и Превантивен план за
действие, приети в изпълнение на Регламент
(ЕО) № 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. Изключването на капацитет на съоръжението за съхранение се
контролира от КЕВР.“
§ 21. В чл. 30, ал. 7 думите „като това не
води до необосновано по-високи цени“ се
заличават.
§ 22. В § 1 от допълнителната разпоредба
се правят следните изменения:
1. Точка 4 се изменя така:
„4. „Точка на междусистемно свързване“
означава физическа или виртуална точка,
свързваща съседни входно-изходни системи
или свързваща входно-изходна система с
газопровод за междусистемно свързване, доколкото тези точки подлежат на резервиране
от ползвателите на мрежата.“
2. В т. 8 думата „непрекъсваем“ се заменя
с „гарантиран“.
3. В т. 9 думата „непрекъсваем“ се заменя
с „гарантиран“.
4. В т. 11 думите „на трансгранична точка“
се заличават.
5. Точка 14 се заличава.
6. В т. 21 думата „непрекъсваем“ се заменя
с „гарантиран“.
7. В т. 29 навсякъде думите „8,00 ч.“ се
заменят със „7,00 ч.“.
8. В т. 30 навсякъде думите „8,00 ч.“ се
заменят със „7,00 ч.“.
Заключителни разпоредби
§ 23. Правилата за изменение и допълнение
на Правилата за предоставяне на достъп до
газопреносните и/или газоразпределителните
мрежи и за достъп до съоръженията за съхранение на природен газ влизат в сила от датата
на обнародването им в „Държавен вестник“.
§ 24. Правилата за изменение и допълнение
на Правилата за предоставяне на достъп до
газопреносните и/или газоразпределителните
мрежи и за достъп до съоръженията за съхранение на природен газ са приети от Комисията
за енергийно и водно регулиране с решение
по протокол № 244 от 20.12.2016 г. по т. 1.
Председател:
Иван Иванов
10417
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

№

Юрисдикция

17. Република Вануату
18. Република Либерия
19. Република Малдиви

МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ

20. Република Маршалски острови

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1303
от 21 декември 2016 г.
На основание § 1, т. 64 от допълнителните
разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане утвърждавам списък на държавите/
териториите, които са юрисдикции с преференциален данъчен режим по смисъла на § 1, т. 64
от допълнителните разпоредби на Закона за
корпоративното подоходно облагане, съгласно
приложението.
Заповедта отменя Заповед № ЗМФ-558 от
24.06.2016 г. на министъра на финансите (ДВ,
бр. 50 от 2016 г.).
Заповедта и приложението към нея да се
публикуват и на интернет страницата на Министерството на финансите.
Контролът върху изпълнението на заповедта
се възлага на директора на дирекция „Данъчна
политика“.
Заповедта влиза в сила от 29 декември 2016 г.
Министър:
Вл. Горанов
Приложение
Списък на държавите/териториите, които са
юрисдикции с преференциален данъчен режим
по смисъла на § 1, т. 64 от допълнителните
разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане
№

Юрисдикция

1.

Антигуа и Барбуда

2.

Бруней Даруссалам

3.

Вирджинските острови (САЩ)

4.

Гренада

5.

Гуам остров (САЩ)

6.

Доминиканската република

7.

Кооперативна република Гаяна

8.

Лабуан

9.

Макао

10. Нова Каледония
11. Обединени арабски емирства
12. Общността на Бахамските острови
13. Оман
14. Остров Рождество (Коледен остров) (брит.)

21. Република Палау
22. Република Панама
23. Република Фиджи
24. Сарк
25. Сейнт Лусия
26. Хонг Конг (Китай)
10414

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 844-ГФ
от 9 декември 2016 г.
На основание чл. 555, ал. 1 от Кодекса за
застраховането Комисията за финансов надзор
реши:
1.1. Определя размера на вноската на застрахователите, предлагащи в Република България задължителна застраховка „Гражданска
отговорност“ на автомобилистите по чл. 461,
т. 1 от Кодекса за застраховането, на 12 лв. за
всяко отделно моторно превозно средство, за
отговорността във връзка с чието използване е
сключена задължителна застраховка „Гражданска
отговорност“ на автомобилистите (включително
гранична застраховка „Гражданска отговорност“
на автомобилистите).
1.2. Вноската към Гаранционния фонд се записва на отделен ред в застрахователната полица.
2. Определя размера на вноската на застрахователите, предлагащи в Република България
задължителна застраховка „Злополука“ на пътниците по чл. 461, т. 2 от Кодекса за застраховането, на 0,15 лв. за всяко място, без мястото
на водача, за което е сключена задължителна
застраховка.
3. Определя следните срокове за превеждане
на вноските по сметка на Гаранционен фонд:
– ежемесечно до 10-о число на втория месец
след месеца на сключването на застраховките.
4. Застрахователите събират и внасят пълния
размер на вноската по т. 1 или 2 в сроковете
по т. 3 независимо от разсрочено плащане на
премията, когато такова е предвидено съгласно
застрахователния договор.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
датата на обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
К. Караиванова

15. Острови Кук (новозел.)
16. Питкерн
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ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ

ОБЩИНА ХАСКОВО

РЕШЕНИЕ № 146
от 30 ноември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Любимец, реши:
Одобрява ПУП – ПР за изменение на регулацията на УПИ ХХІV – За общински съвет,
културен дом, обществено хранене, магазини,
обществени сгради, хотел, поща, градски съд и
БНБ в кв. 57, и УПИ ХІІ – За ОЖС, в кв. 71 по
плана на гр. Любимец, както следва:
– обособяват се нови квартали с номера 57А
и 57Б по плана на гр. Любимец;
– обособява се нов УПИ XХХVІІ – За паркинг, в кв. 57 по плана на гр. Любимец;
– обособява се нов УПИ ХХХVІ – За обществено хранене, магазини и обществени сгради, в
кв. 57 по плана на гр. Любимец;
– обособява се нов УПИ ХХХV – За обществено обслужване, в кв. 57 по плана на гр. Любимец;
– променя се регулацията на УПИ ХІІ – За
ОЖС, и се обособява нов УПИ ХХІV – За ОЖС,
в кв. 71 по плана на гр. Любимец;
– прокарва се нова улица с осови точки 898 –
71001 – 71002 – 71004 – 71003 по плана на гр. Любимец;
– премахват се улици от о.т. 898 до о.т. 899;
от о.т. 647 до о.т. 649; от о.т. 433 до о.т. 900 по
плана на гр. Любимец.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Любимец пред Административния съд – Хасково.

РЕШЕНИЕ № 318
от 25 ноември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 109, ал. 1, т. 3, чл. 110,
ал. 1, т. 3 и 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хас
ково, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
застрояване, план-схема и парцеларен план за електрозахранване за поземлен имот № 77195.515.31
по КК на гр. Хасково (м. Кемера).
За поземлен имот № 77195.515.31 по КК на
гр. Хасково (м. Кемера) се определя конкретно
предназначение – „За производствени и складови
дейности“, при следните показатели:
етажност – до 3 етажа, височина – до 10 м;
плътност на застрояване (Пзастр.) – до 80 %;
коефициент на интензивност (Kинт.) – до 2,5;
минимална озеленена площ (Позел.) – 20 %;
начин на застрояване – свободно (е).
Линиите на застрояване и разположението
на мрежите и сервитутните зони са съгласно
графичната част на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред
Административния съд – Хасково.

10305

Председател:
М. Станкова

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД
РЕШЕНИЕ № 377
от 30 ноември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ във връзка
с Решение на ОЕСУТ, прието с протокол № 18 от
9.11.2016 г., и ДЗ № 342 от 18.11.2016 г. от кмета
на община Свиленград Общинският съвет – Свиленград, реши:
Одобрява ПУП – подробен устройствен план –
парцеларен план за изграждане на „Пътна връзка
от АМ „Марица“ към път I-8 км 377+700 дясно“, землището на с. Генералово, преминаващо
през части от поземлени имоти: ПИ № 009156,
ПИ № 010026, ПИ № 010037, ПИ № 010038, ПИ
№ 010 040, ПИ № 010 041, ПИ № 010 046, ПИ
№ 010 047, ПИ № 010 048, ПИ № 010 049, ПИ
№ 010 058, ПИ № 010 063, ПИ № 010 065, ПИ
№ 010082, землище с. Генералово, община Свиленград.
Неразделна част от настоящото решение са
приложеният план и приложените графична и
текстова част.

10244

Председател:
Н. Динков

10279

Председател:
Т. Захариева

РЕШЕНИЕ № 319
от 25 ноември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и
ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 208 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Хасково, реши:
Одобрява подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и плана за застрояване
на кв. 13а и кв. 50, кв. Болярово, гр. Хасково.
Премахва се улица с осови точки о.т. 43, о.т. 53,
о.т. 52, о.т. 51, о.т. 54.
Проектира се улица от о.т. 52а с нови осови
точки о.т. 3659, о.т. 3658 и о.т. 3657, която е продължение на улицата, проектирана по ул. Св.
Харалампи, кв. Болярово. Запазват се широчината
на тротоарите и уличното платно.
Проектира се нова улица от нова о.т. 3657 до
о.т. 43. Улицата е с широчина 16 м, с два тротоара
по 2 м и улично платно 12 м.
Изменя се улица с о.т. 125 до о.т. 54, вследствие на което се измества о.т. 54. Запазва се
широчината на тротоарите и уличното платно.
Проектира се нова улица от изместената о.т. 54
с нови осови точки о.т. 3660 и о.т. 3661.
По ул. Тодор Каблешков се проектира нова
улица от о.т. 56 до нова о.т. 3662.
Изменя се ул. Елин Пелин в участъка от
о.т. 57 до о.т. 58, като се премахва уширението
по северната регулационна линия, която се проектира по южната граница на имоти 77195.518.431
и 77195.518.430.
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Вследствие направените изменения на плана
за улична регулация и дублиране на номера на
кв. 50 се заличават кв. 13а и кв. 50. Оформят се
нови квартали 51, 52 и 53, затворени между улици
с осови точки, както следва:
квартал 51 е между улици с осови точки о.т. 43,
о.т. 44, о.т. 52а и о.т. 3657;
квартал 52 е между улици с осови точки нова
о.т. 3660, о.т. 3013, нова о.т. 3662, о.т. 56 и о.т. 54;
квартал 53 е между улици с осови точки нова
о.т. 3662, о.т. 59, о.т. 58 и о.т. 56.
Заличават се УПИ I – За училище, кв. 13а и
УПИ I – За ОЖС, кв. 50.
В новите квартали се проектират нови урегулирани поземлени имоти, както следва:
В кв. 51:
– УПИ I-518.380 се отрежда за имот с идентификатор 77195.518.380;
– УПИ II-518.379 се отрежда за имот с идентификатор 77195.518.379;
– УПИ III-518.378 се отрежда за имот с идентификатор 77195.518.378;
– УПИ IV-518.384 се отрежда за имот с идентификатор 77195.518.384;
– УПИ V-518.385 се отрежда за имот с идентификатор 77195.518.385;
– УПИ VI-518.383 се отрежда за имот с идентификатор 77195.518.383;
– УПИ VII-518.383 се отрежда се за имот с
идентификатор 77195.518.382.
В кв. 52:
– УПИ I-518.440 се отрежда за имот с идентификатор 77195.518.440;
– УПИ IV-518.403 се отрежда за имот с идентификатор 77195.518.403;
– УПИ VI-518.404 се отрежда за имот с идентификатор 77195.518.404;
– УПИ VII-518.411 се отрежда за имот с идентификатор 77195.518.411;
– УПИ VIII-518.446 се отрежда за имот с
идентификатор 77195.518.446;
– УПИ IX-518.409 се отрежда за имот с идентификатор 77195.518.409;
– УПИ XI-518.407 се отрежда за имот с идентификатор 77195.518.407;
– УПИ XII-518.406 се отрежда за имот с
идентификатор 77195.518.406;
– УПИ XIII-518.405 се отрежда за имот с
идентификатор 77195.518.405;
– УПИ XIV-518.401 се отрежда за имот с
идентификатор 77195.518.401.
В кв. 53:
– УПИ I-518.426 се отрежда за имот с идентификатор 77195.518.426;
– УПИ II-518.427 се отрежда за имот с идентификатор 77195.518.427;
– УПИ III-518.428 се отрежда за имот с идентификатор 77195.518.428;
– УПИ IV-518.429, 518.430 се отрежда за имоти
с идентификатор 77195.518.429 и 77195.518.430;
– УПИ V-518.431 се отрежда за имот с идентификатор 77195.518.431;
– УПИ VIII-518.432 се отрежда за имот с
идентификатор 77195.518.432;
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– УПИ IX-518.433 се отрежда а имот с идентификатор 77195.518.433;
– УПИ X-518.435 се отрежда за имот с идентификатор 77195.518.435.
Вътрешните регулационни линии на всички
нови урегулирани поземлени имоти се поставят в
съответствие с имотните граници на съответните
поземлени имоти.
Одобрените урегулирани поземлени имоти
от бившия кв. 13а запазват номера си като урегулирани поземлени имоти в съответния нов
квартал. Изключение е УПИ II, отреден за имот
77195.518.408 поради дублиране на номера. За имот
77195.518.408 се отрежда УПИ X-518.408, кв. 52.
Изменението на плана за регулация е показано
със зелени и кафяви линии, надписи и щрихи в
проекта.
С изменението на плана за застрояване за
кв. 51, кв. 52 и кв. 53, кв. Болярово, гр. Хасково, се определят устройствени зони „Жм“ и
„Жм 1“ – жилищни зони с ниско застрояване.
За УПИ І, УПИ ІІ, УПИ ІІІ, УПИ ІV, УПИ
VІ, УПИ VІІ, кв. 51, УПИ І, УПИ ІІ, УПИ ІІІ,
УПИ ІV, УПИ V, УПИ VІ, УПИ VІІ, УПИ VІІІ,
УПИ ІХ, УПИ Х, УПИ ХІ, УПИ ХІІ, УПИ ХІІІ,
УПИ ХІV, кв. 52, и УПИ І, УПИ ІІ, УПИ ІІІ,
УПИ VІ, УПИ VІІ, УПИ VІІІ, УПИ ІХ, УПИ Х,
кв. 53, показателите на застрояване са следните:
етажност – 3 етажа, височина – до 10 м;
плътност на застрояване (Пзастр.) – до 60 %;
коефициент на интензивност (Kинт.) – до 1,2;
минимална озеленена площ (Позел.) – 40 %;
начин на застрояване – свободно (е).
Предвиждат се за запазване и надстрояване
с един етаж на съществуващите жилищни сгради в УПИ Х, кв. 52, по плана на кв. Болярово,
гр. Хасково.
За УПИ ІV и УПИ V, кв. 53, показателите на
застрояване са следните:
етажност – 3 етажа, височина – до 10 м;
плътност на застрояване (Пзастр.) – до 60 %;
коефициент на интензивност (Kинт.) – до 1,2;
минимална озеленена площ (Позел.) – 40 %;
начин на застрояване – свързано (д).
Предвиждат се за запазване и надстрояване с
един етаж на съществуващите жилищни сгради в
УПИ ІІІ, УПИ VІ, УПИ ХІІ, кв. 52, и в УПИ Х,
кв. 53, кв. Болярово, гр. Хасково.
Линиите на застрояване са съгласно графичната част на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред
Административния съд – Хасково.

10280

Председател:
Т. Захариева

РЕШЕНИЕ № 324
от 25 ноември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 109, ал. 1, т. 3,
чл. 110, ал. 1, т. 3 и чл. 112, ал. 2, т. 10 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково, реши:
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Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване и план-схема за електрозахранване
за поземлен имот № 042003, м. Ясака, землище
на с. Козлец, община Хасково.
За поземлен имот № 042003, м. Ясака, землище на с. Козлец, община Хасково, се определя
конкретно предназначение – „за ракиен казан“,
при следните показатели:
етажност – до 3 етажа, височина – до 10 м;
плътност на застрояване (Пзастр.) – до 80 %;
коефициент на интензивност (Kинт.) – до 2,5;
минимална озеленена площ (Позел.) – 20 %;
начин на застрояване – свободно (е).
Линиите на застрояване и разположението
на мрежите и съоръженията на техническата
инфраструктура с техните сервитутни ивици са
съгласно графичната част на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред
Административния съд – Хасково.
Председател:
Т. Захариева
10281
РЕШЕНИЕ № 325
от 25 ноември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6
ЗУТ и § 8, ал. 2, т. 3 ПЗРЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково, реши:
Одобрява подробен устройствен план – изменение на план за регулация на кв. 1 и кв. 63,
с. Малево, община Хасково.
Премахва се улица с осови точки 262 и 263.
Осови точки 262 и 263 се преместват и получават
нови координати.
Проектират се две задънени улици от о.т. 261
до о.т. 262 и от о.т. 5 до о.т. 263.
Променя се ширината на улица с осови точки
261, 264, 2. Новата ширина е 9 м.
Вътрешните регулационни линии на УПИ І – За
промишлени нужди, кв. 1, се поставят в съответствие с имотните граници на поземлен имот
пл. № 9.
Проектират се УПИ V – За озеленяване, кв. 1,
северно от УПИ І – За промишлени нужди.
Вследствие изменението на уличната регулация и изменението на плана за регулация на
УПИ І – За промишлени нужди, кв. 1, се променят
границите и площите на следните урегулирани
поземлени имоти:
В квартал 1:
УПИ І – За промишлени нужди;
УПИ ІІ – За промишлени нужди;
УПИ ІV – За промишлени нужди.
В квартал 63:
УПИ ХVІ – За жилищно строителство;
УПИ ХVІІ – За жилищно строителство.
Изменението на плана за регулация е показано
със зелени и кафяви линии, надписи и щрихи в
проекта.
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На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред
Административния съд – Хасково.
Председател:
Т. Захариева
10282
РЕШЕНИЕ № 326
от 25 ноември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 109, ал. 1, т. 3,
чл. 110, ал. 1, т. 3 и 5 и чл. 108, ал. 2 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване, план-схеми и парцеларни планове за електрозахранване и водоснабдяване за
поземлени имоти № 77195.127.6, № 77195.128.1 и
№ 77195.128.18, м. Дерекьой топра, гр. Хасково.
За поземлени имоти № 77195.127.6, № 77195.128.1
и № 77195.128.18, м. Дерекьой топра, Хасково, се
определя застрояване „За жилищни нужди“ при
следните показатели за имота:
етажност – до 3 етажа, височина до 10 м;
плътност на застрояване (Пзастр.) – до 60 %;
коефициент на интензивност (Kинт.) – до 1,2;
минимална озеленена площ (Позел.) – 40 %;
начин на застрояване – свободно (е).
Линиите на застрояване и разположението
на мрежите и съоръженията на техническата
инфраструктура с техните сервитутни ивици са
съгласно графичната част на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред
Административния съд – Хасково.
Председател:
Т. Захариева
10283

ОБЩИНА С. ИВАНОВО,
ОБЛАСТ РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 169
от 24 ноември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 във
връзка с чл. 27, ал. 3 ЗМСМА, чл. 128, ал. 7 и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Иваново, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе за изграждане
на обект „Трасе за водопроводно отклонение“ за
захранване на ПИ 051006 в землището на с. Тръстеник, община Иваново, област Русе.
2. Възлага на кмета на община Иваново да
предприеме необходимите действия по изпълнението му.
Председател:
М. Драшков
10307
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РЕШЕНИЕ № 170
от 24 ноември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 във
връзка с чл. 27, ал. 3 ЗМСМА, чл. 128, ал. 7 и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Иваново, реши:
1. Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект „Външно
електрозахранване“ на ПИ 107003 в местност До
село в землището на с. Табачка, община Иваново,
област Русе.
2. Възлага на кмета на община Иваново да
предприеме необходимите действия по изпълнението му.

10306

Председател:
М. Драшков

ОБЩИНА С. КАЙНАРДЖА,
ОБЛАСТ СИЛИСТРА
РЕШЕНИЕ № 148
от 30 ноември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – с. Кайнарджа, одобрява ПУП – ПР (подробен устройствен план – план за регулация) за
кв. 1, кв. 2 и кв. 3 по плана на с. Зарник, община
Кайнарджа, с цел да се променят регулационните
линии на стопански двор, засягащи посочените
квартали, като се поставят в съответствие с
границата на стопанския двор.

10284

Председател:
И. Петков

27. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт
обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район
на Окръжния и Административния съд – Добрич,
за 2017 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства
Енчо Илиев Христов, техник със ср. образование, ДВГ.
Мариян Радев Няголов, радиоинженер, радио
електронни системи и комплексни средства за
управление на подвижни обекти, дактилоскопична
експертиза.
Веселин Русев Колев, експерт-криминолог.
Атанас Енчев Стойчев, графически експертизи
на почерк и подпис, техническо изследване на
документи за извършени поправки в тях.
Емил Ангелов Атанасов, учител по биология
с втора специалност химия, графически експертизи, техническо изследване на документи,
трасологични, балистични експертизи.
Ценко Маринов Цачев, ел. снабдяване и ел.
обзавеждане, графически експертизи, техническо
изследване на документи, трасологични, балистични експертизи.
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Марин Тинев Стойчев, учител по техника
и технологии, специализация „А втомобилен
транспорт“, дактилоскопична експертиза, графическа експертиза, сертификат за автотехническа
експертиза.
Диян Недялков Димов – С „НТЛ“, ОД на
МВР – Добрич, видео-, фототехнически експертизи, портретно-идентификационни, технически,
дактилоскопични, графически експертизи.
Златин Василев Златев – С „НТЛ“, ОД на
МВР – Добрич, видео-, фототехнически експертизи, портретно-идентификационни, технически,
дактилоскопични, графически експертизи.
Пламен Димитров Чобанов – С „НТЛ“, ОД на
МВР – Добрич, балистични, технически, дактилоскопични, трасологични и графически.
Атанас Христов Атанасов – С „НТЛ“, ОД на
МВР – Добрич, видео-, фототехнически експертизи, портретно-идентификационни, технически,
дактилоскопични, трасологични, балистични и
графически експертизи.
Радомир Василев Радушев – С „НТЛ“, ОД на
МВР – Добрич, видео-, фототехнически експертизи, портретно-идентификационни, технически,
дактилоскопичн, трасологични, балистични и
графически експертизи.
Мариус Михайлов Калчев – експерт в РУ на
МВР – Каварна, технически, дактилоскопични,
трасологични, балистични, графически и автотехнически експертизи.
Иван Атанасов Ду чев – експерт в РУ на
МВР – Балчик, технически, дактилосксопични,
трасологични, балистични, графически експертизи.
1.2. Трасологични експертизи
Енчо Илиев Христов, техник със ср. образование, ДВГ.
Мариян Радев Няголов, радиоинженер, радио
електронни системи и комплексни средства за
управление на подвижни обекти.
Атанас Енчев Стойчев, трасологични експертизи.
Емил Ангелов Атанасов, учител по биология
с втора специалност химия, графически експертизи, техническо изследване на документи,
трасологични, балистични експертизи.
Ценко Маринов Цачев, ел. снабдяване и ел.
обзавеждане, графически експертизи, техническо
изследване на документи, трасологични, балистични експертизи.
Марин Тинев Стойчев, учител по техника
и технологии, специализация „А втомобилен
транспорт“, трасологична експертиза, графичес
ка експертиза, сертификат за автотехническа
експертиза.
Пламен Димитров Чобанов – С „НТЛ“, ОД на
МВР – Добрич, балистични, технически, дактилоскопични, трасологични и графически.
Атанас Христов Атанасов – С „НТЛ“, ОД на
МВР – Добрич, видео-, фототехнически експертизи, портретно-идентификационни, технически,
дактилоскопични, трасологични, балистични и
графически експертизи.
Радомир Василев Радушев – С „НТЛ“, ОД на
МВР – Добрич, видео-, фототехнически експертизи, портретно-идентификационни, технически,
дактилоскопични, трасологични, балистични и
графически експертизи.
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Мариус Михайлов Калчев – експерт в РУ на
МВР – Каварна, технически, дактилоскопични,
трасологични, балистични, графически и автотехнически експертизи.
Иван Атанасов Ду чев – експерт в РУ на
МВР – Балчик, технически, дактилосксопни, трасологични, балистични, графически експертизи.
1.3. Съдебно-балистични експертизи
Енчо Илиев Христов, техник със ср. образование, ДВГ.
Мариян Радев Няголов, радиоинженер, радио
електронни системи и комплексни средства за
управление на подвижни обекти.
Атанас Енчев Стойчев, балистични експертизи.
Емил Ангелов Атанасов, учител по биология
с втора специалност химия, графически експертизи, техническо изследване на документи,
трасологични, балистични експертизи.
Ценко Маринов Цачев, ел. снабдяване и ел.
обзавеждане, графически експертизи, техническо
изследване на документи, трасологични, балистични експертизи.
Марин Тинев Стойчев, учител по техника
и технологии, специализаци я „А втомобилен
транспорт“, балистична експертиза, графическа експертиза, сертификат за автотехническа
експертиза.
Пламен Димитров Чобанов – С „НТЛ“, ОД на
МВР – Добрич, балистични, технически, дактилоскопични, трасологични и графически.
Атанас Христов Атанасов – С „НТЛ“, ОД на
МВР – Добрич, видео-, фототехнически експертизи, портретно-идентификационни, технически,
дактилоскопични, трасологични, балистични и
графически експертизи.
Радомир Василев Радушев – С „НТЛ“, ОД на
МВР – Добрич, видео-, фототехнически експертизи, портретно-идентификационни, технически,
дактилоскопични, трасологични, балистични и
графически експертизи.
Мариус Михайлов Калчев – експерт в РУ на
МВР – Каварна, технически, дактилоскопични,
трасологични, балистични, графически и автотехнически експертизи.
Иван Атанасов Ду чев – експерт в РУ на
МВР – Балчик, технически, дактилоскопични, трасологични, балистични, графически експертизи.
1.4. Биометрични криминалистични експертизи.
Енчо Илиев Христов, техник със ср. образование, ДВГ.
Мариян Радев Няголов, радиоинженер, радио
електронни системи и комплексни средства за
управление на подвижни обекти.
Атанас Енчев Стойчев, експертизи на външни
признаци на човека (портретни експертизи).
Диян Недялков Димов – С „НТЛ“, ОД на
МВР – Добрич, видео-, фототехнически експертизи, портретно-идентификационни, технически,
дактилоскопични, графически експертизи.
Златин Василев Златев – С „НТЛ“, ОД на
МВР – Добрич, видео-, фототехнически експертизи, портретно-идентификационни, технически,
дактилоскопични, графически експертизи.
Атанас Христов Атанасов – С „НТЛ“, ОД на
МВР – Добрич, видео-, фототехнически експертизи, портретно-идентификационни, технически,
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дактилоскопични, трасологични, балистични и
графически експертизи.
Радомир Василев Радушев – С „НТЛ“, ОД на
МВР – Добрич, видео-, фототехнически експертизи, портретно-идентификационни, технически,
дактилоскопични, трасологични, балистични и
графически експертизи.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
Д-р Димитър Георгиев Димитров, съдебен
лекар, телесни повреди, болестни състояния в
областта на медицината, експертизи по писмени
данни, установяване концентрация на алкохол в
кръвта, установяване загуба на трудоспособност,
полови престъпления.
2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни
повреди
Д-р Димитър Георгиев Димитров, съдебен
лекар, телесни повреди, болестни състояния в
областта на медицината, експертизи по писмени
данни, установяване концентрация на алкохол в
кръвта, установяване загуба на трудоспособност,
полови престъпления.
2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен
химик, ДНК анализ и идентификация.
Николай Гинчев Тюфекчиев, биохимик със
специализация вирусология.
Борис Петров Шахов, молекулярен биолог.
2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Д-р Димитър Георгиев Димитров, съдебен
лекар, телесни повреди, болестни състояния в
областта на медицината, експертизи по писмени
данни, установяване концентрация на алкохол в
кръвта, установяване загуба на трудоспособност,
полови престъпления.
Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен
химик, ДНК анализ и идентификация.
Николай Гинчев Тюфекчиев, биохимик със
специализация вирусология.
Борис Петров Шахов, молекулярен биолог.
2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни.
Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен
химик, ДНК анализ и идентификация.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Д-р Жулиета Иванова Николова, психиатър.
Д-р Нягол Минчев Няголов, психиатър.
Д-р Даниела Георгиева Събева-Стоева, психиатър.
Д-р Надежда Димитрова Йорданова, пси
хиатър.
Тихомира Димчева Стелиянова, лекар.
3.2. Съдебно-психологична експертиза
Тодорка Матеева Турнова, психолог, мед.
психология и педагог. рехабилитация.
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Д-р Нягол Минчев Няголов, психиатър.
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Тодорка Матеева Ту рнова, психолог, мед.
психология и педагог. рехабилитация.
Д-р Жулиета Иванова Николова, психиатър.
Д-р Даниела Георгиева Събева-Стоева, психиатър.
Д-р Надежда Димитрова Йорданова, пси
хиатър.
3.4. Съдебна експертиза на психично състояние
по писмени данни
Д-р Нягол Минчев Няголов, психиатър.
Д-р Жулиета Иванова Николова, психиатър.
Д-р Даниела Георгиева Събева-Стоева, психиатър.
Д-р Надежда Димитрова Йорданова, пси
хиатър.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Гинка Иванова Вълкова, икономист-счетоводител, организация и управление на търговската
дейност.
Павлина Димитрова Гандева, икономист-счетоводител, счетоводен мениджмънт на търговски
дружества, машинен инженер – технология на
машиностроенето и металорежещи машини,
оценка на машини, съоръжения, активи.
Светла Стоянова Илиева, икономист по вът
решна търговия, съдебно-счетоводен експерт.
Елена Иванова Йорданова, счетоводство на
търговски дружества, съдебен експерт-счетоводител, митнически служител и брокер.
Галина Филева Недева, икономика и управление на АПП, специалист съдебно-счетоводни
експертизи.
Елена Йорданова Целяшка, икономика на
строителството, икономически и счетоводни
експертизи.
Красимир Дончев Димитров, счетоводство
и контрол, оценка на машини и съоръжения в
електротехническата и електронната промишленост и автотранспорта.
Веселка Василева Петкова, икономика и
организация на вътрешната търговия, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводен експерт,
структурни фондове на ЕС, финансиране на
проекти по оперативни програми, разработване
и управление на проекти по програми на ЕС.
Дарина Димитрова Дойчева, икономист по
вътрешна търговия, съдебно-счетоводен експерт,
одиторски стандарти.
Христина Атанасова Петрова, стопанско управление, съдебно-счетоводен експерт.
Георги Атанасов Борисов, икономист-счетоводител.
Емилия Радева Георгиева, икономист по счетоводната и финансово-контролна дейност.
Мими Иванова Атанасова, икономист, финансов мениджмънт, оценител на оборотни и
дълготрайни материални активи, експерт по
финансово-данъчни проблеми.
Мария Недялкова Славкова, електроинженер,
оценка на цели и общински предприятия, оценител на недвижими имоти.
Геновева Канева Стоянова, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводен експерт.
Галина Митева Колева, икономист по промишлеността, експерт съд.-счетоводни и финансовоценови експертизи.
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Петър Димитров Петров, икономика и управление на търговията, икономист-счетоводител.
Полина Димитрова Кавръкова, икономистсчетоводител.
Маргаритка Иванова Вълчева, икономистсчетоводител.
Радослава Цветкова Сталянова, икономистсчетоводител.
Соня Димитрова Георгиева, икономист-счетоводител, икономика на селското стопанство.
Румяна Митева Джонова, икономист, маркетинг и мениджмънт.
Даниела Михайлова Панайотова, икономистсчетоводител.
Яна Данчева Велева, икономист-счетоводител.
Гюнюл Февзиева Ферад, магистър по икономика, счетоводен мениджмънт в търговските
дружества.
Стою Атанасов Станев, икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност, сертификат за оценител на машини и съоръжения,
активи – дви ж имо иму щество, методологи я,
проблеми и аспекти.
Виолета Димитрова Деветакова, маркетинг и
мениджмънт, магистър по стопанско управление,
дипломиран експерт-счетоводител.
Станислав Димитров Недев, икономист-счетоводител.
Милена Петкова Тодорова, икономист по
аграрно-промишлено производство, икономика
и управление на селското стопанство.
Диана Георгиева Метева, счетоводна отчетност, икономист-счетоводител и учител по ик.
дисциплини, стенография и машинопис.
Иванка Дамянова Силвестрова, икономистсчетоводител, специа лност „Счетоводна отчетност“, дипломиран експерт-счетоводител/
дипломиран одитор.
Виолета Йорданова Кажелянска, икономист,
специалност „Социално-икономическо планиране“, дипломиран експерт-счетоводител/дипломиран одитор.
Соня Кръстева Кръстева, дипломиран икономист по счетоводната и финансово-контролната
дейност.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Геновева Канева Стоянова, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводен експерт.
Веселин Георгиев Вичев, икономист по МТС,
оценка на недвижими имоти.
Петър Димитров Петров, икономист, икономика и управление на търговията, експерт-оценител
на дълготрайни материални активи и оборотни
средства.
Мими Иванова Атанасова, икономист, финансов мениджмънт, оценител на оборотни и
дълготрайни материални активи, експерт по
финансово-данъчни проблеми.
Пламен Иванов Маринов, икономика и управ
ление на строителството, оценка на недвижими
имоти.
Мариана Димитрова Андонова, електроинженер, електроснабдяване и електрообзавеждане, оценител на недвижими имоти, машини и
съоръжения.
Нина Георгиева Ставрева, аграрна икономика,
оценител на земеделски земи и недвижими имоти.
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Цанко Йорданов Цанев, инженер по радио
електроника, оценител на оборотни и дълготрайни
активи.
Гинка Иванова Вълкова, икономист-счетоводител, организация и управление на търговската
дейност.
Георги Атанасов Борисов, икономист-счетоводител.
Дарина Димитрова Дойчева, икономист по
вътрешна търговия, съдебно-счетоводен експерт,
одиторски стандарти.
Петър Димитров Петров, икономика и управ
ление на търговията, икономист-счетоводител.
Светла Стоянова Илиева, икономист по вътрешна търговия, съдебно-счетоводен експерт.
Галина Михайлова Димитрова, финанси, оценка на машини и съоръжения, активи – движимо
имущество.
Христ ина Атанасова Пет рова, стопанско
управление, финансово-икономически експерт.
Мария Недялкова Славкова, електроинженер,
оценка на цели и общински предприятия, оценител на недвижими имоти.
Недко Лазаров Стоянов, механизация на селското стопанство, международни икономически
отношения, оценка на търговски предприятия и
вземания, на недвижими имоти, на земеделски
земи, автоексперт оценител.
Павлина Димитрова Гандева, икономист-счетоводител, счетоводен мениджмънт на търговски
дружества, машинен инженер – технология на
машиностроенето и металорежещи машини,
оценка на машини, съоръжения, активи.
Веселка Василева Петкова, икономика и
организация на вътрешната търговия, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводен експерт,
структурни фондове на ЕС, финансиране на
проекти по оперативни програми, разработване
и управление на проекти по програми на ЕС.
Галина Филева Недева, икономика и управление на АПП, специалист съдебно-счетоводни
експертизи.
Галина Митева Колева, икономист по промишлеността, експерт съд.-счетоводни и финансовоценови експертизи.
Недка Георгиева Сърбова, икономист-финансист.
Гюнюл Февзиева Ферад, магистър по икономика, счетоводен мениджмънт в търговските
дружества.
Стою Атанасов Станев, икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност, сертификат за оценител на машини и съоръжения,
активи – дви ж имо иму щество, методологи я,
проблеми и аспекти.
Теодора Петрова Драгнева, икономист по
строителството.
Петър Андреев Енев, икономист по туризма.
Донка Георгиева Михайлова, инженер-строител, строителство на сгради и съоръжения, оценка
на недвижими имоти.
Станислав Димитров Недев, икономист-счетоводител.
Милена Петкова Тодорова, икономист по
аграрно-промишлено производство, икономика
и управление на селското стопанство.
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Виолета Йорданова Кажелянска, икономист,
специалност „Социално-икономическо планиране“, дипломиран експерт-счетоводител/дипломиран одитор.
Соня Кръстева Кръстева, дипломиран икономист по счетоводната и финансово-контролната
дейност.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Гинка Иванова Вълкова, икономист-счетоводител, организация и управление на търговската
дейност.
Георги Атанасов Борисов, икономист-счетоводител.
Дарина Димитрова Дойчева, икономист по
вътрешна търговия, съдебно-счетоводен експерт,
одиторски стандарти.
Светла Стоянова Илиева, икономист по вътрешна търговия, съдебно-счетоводен експерт.
Мими Иванова Атанасова, икономист, финансов мениджмънт, оценител на оборотни и
дълготрайни материални активи, експерт по
финансово-данъчни проблеми.
Мария Недялкова Славкова, електроинженер,
оценка на цели и общински предприятия, оценител на недвижими имоти.
Недко Лазаров Стоянов, механизация на селското стопанство, международни икономически
отношения, оценка на търговски предприятия и
вземания, на недвижими имоти, на земеделски
земи, автоексперт оценител.
Павлина Димитрова Гандева, икономист-счетоводител, счетоводен мениджмънт на търговски
дружества, машинен инженер – технология на
машиностроенето и металорежещи машини,
оценка на машини, съоръжения, активи.
Геновева Канева Стоянова, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводен експерт.
Петър Димитров Петров, икономика и управ
ление на търговията, икономист-счетоводител.
Стою Атанасов Станев, икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност, сертификат за оценител на машини и съоръжения,
активи – дви ж имо иму щество, методологи я,
проблеми и аспекти.
Станислав Димитров Недев, икономист-счетоводител.
Виолета Йорданова Кажелянска, икономист,
специалност „Социално-икономическо планиране“, дипломиран експерт-счетоводител/дипломиран одитор.
Соня Кръстева Кръстева, дипломиран икономист по счетоводната и финансово-контролната
дейност.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Недко Лазаров Стоянов, механизация на селското стопанство, международни икономически
отношения, оценка на търговски предприятия и
вземания, на недвижими имоти, на земеделски
земи, автоексперт оценител.
Стефка Иванова Мавродиева, инженер – механично уредостроене, патентен специалист, оценител на машини и съоръжения, на декоративно
изкуство, дизайн, недвижими имоти, паметници
на културата, права на интелектуална и индустриална собственост.
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Ивко Пенков Иванов, инженер-дефектоскопист, диагностика на разрушени, фалшифицирани и дефектни конструкции, прекъсване на
ел.проводници при кражби, трудови и битови
злополуки, електротермично прекъсване на ел.
проводници при пожари, корозионни и деформационни разрушения, повреди на идентификационни
номера, производствени аварии на съоръжения
с повишена опасност.
Христо Райнов Минчев, инженер – далекосъобщителна техника, оценител на машини и
съоръжения, на цели търговски предприятия.
Нели Димитрова Василева, машинен инженер
ССТ, оценител на недвижими имоти и машини.
Георги Станчев Георгиев, инженер – електроакустика и ултразвукова техника.
Мариян Радев Няголов, радиоинженер, радио
електронни системи и комплексни средства за
управление на подвижни обекти.
Ивайло Петров Иванов, инженер – промишлено и гражданско строителство, конструкции.
Емил Стефанов Жечев, машинен инженер,
оценка на транспортни средства.
Тон и Пе т р ов Тонев, ма ш и нен и н женер,
технология и организация на автомобилния
транспорт, оценител на оборотни и дълготрайни
активи, ремонт и експлоатация на машиннотракторния парк.
Веселин Генов Чолаков, инженер – електроснабдяване и ел. обзавеждане, пълна проектантска
правоспособност – електрическа.
Николай Атанасов Николов, машинен инженер, ремонт и експлоатация на автомобилна
техника и двигатели с вътрешно горене.
Иван Колев Колев, машинен инженер, селскостопанско машиностроене, оценка на машини
и съоръжения в сферата на машиностроенето.
Георги Ангелов Костов, техник със средно
образование, геодезия и картография, оценка на
недвижими имоти и земеделски земи.
Костадинка Добрева Георгиева-Петрова, инженер – промишлено и гражданско строителство,
оценка на недвижими имоти.
Иван Николов Тодоров, машинен инженер.
Ангел Георгиев Даскалов, машинен инженер – ДВГ, оценка на машини и съоръжения в
сферата на транспорта и металорежещите машини.
Кирил Велинов Нинчев, инженер-технолог,
технология на зърносъхранението, мелничарството и хлебопроизводството, производство
на комбинирани фуражи, експерт по европейско техническо законодателство и контрол за
безопасност и качество, оценка на машини и
съоръжения.
Донка Георгиева Михайлова, инженер-строи
тел, строителство на сгради и съоръжения.
Антония Бориславова Кирилова, инженергеодезист.
Петър Тихомиров Смоков, машинен инженер – технология на металите и машиностроене,
оценител на машини и съоръжения, на търговски
предприятия и вземания, на недвижими имоти, на
зем. земи, подобренията и трайните насаждения
върху тях, сертификат за автоексперт-оценител.
Димитрина Иванова Трифонова, техник със
ср. образование – геодезия и картография, оценка
на зем. земи и трайни насаждения.
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Павлина Димитрова Гандева, икономист-счетоводител, счетоводен мениджмънт на търговски
дружества, машинен инженер – технология на
машиностроенето и металорежещи машини,
оценка на машини, съоръжения, активи.
Радка Василева Николова, строителен техник,
оценка на недвижими имоти.
Мариана Димитрова Андонова, електроинженер, електроснабдяване и електрообзавеждане, оценител на недвижими имоти, машини и
съоръжения.
Детелина Антонова Иванова, машинен инженер, топлоенергетика и ядрена енергетика,
обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, обследване за енергийна
ефективност и сертифициране на сгради, работа
с газови съоръжения и инсталации, учител – машинен инженер.
Диян Николов Тончев, електроинженер, електроснабдяване и електрообзавеждане.
Райчо Петров Вълчев, машинен инженер, механизация на селското стопанство, специалист по
здравословни и безопасни условия на труд, учител
по инж. дисциплини (устройство на автомобила).
Камен Николов Богданов, машинен инженер,
специалност „Автоматизация на дискретното
производство“, курс за автотехнически експертизи, курс по роботика, роботехнически системи
и ГАПС, специалист по възобновяема енергия
и технологии в санитарните, отоплителните
и климатичните предприятия, сертификат за
оценка на машини и съоръжения, сертификат за
устройство, начин на работа и проектиране на
котли и котелни инсталации, слънчеви колектори, термопомпи и термопомпени инсталации
на VIESSMANN, лиценз за оценка на машини и
съоръжения в сферата на машиностроителната
и металообработваща промишленост.
Кирил Тодоров Кирилов, електроинженер,
електроснабдяване и електрообзавеждане, пълна
проектантска правоспособност – електрическа.
Атанаска Костадинова Атанасова-Боева, машинен инженер, транспортна техника и технологии.
Живко Петков Хърватов, електроинженер,
електроснабдяване и електрообзавеждане.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Емил Стефанов Жечев, машинен инженер,
оценка на транспортни средства.
Тон и Пе т р ов Тонев, ма ш и нен и н женер,
технология и организация на автомобилния
транспорт, оценител на оборотни и дълготрайни
активи, ремонт и експлоатация на машиннотракторния парк.
Николай Атанасов Николов, машинен инженер, ремонт и експлоатация на автомобилна
техника и двигатели с вътрешно горене.
Венелин Георгиев Андреев, машинен инженер,
автоексперт-оценител.
Митко Илиев Димитров, преподавател-инструктор.
Недко Лазаров Стоянов, механизация на селското стопанство, международни икономически
отношения, оценка на търговски предприятия и
вземания, на недвижими имоти, на земеделски
земи, автоексперт-оценител.
Петър Тихомиров Смоков, машинен инженер – технология на металите и машиностроене,
оценител на машини и съоръжения, на търговски
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предприятия и вземания, на недвижими имоти, на
зем. земи, подобренията и трайните насаждения
върху тях, сертификат за автоексперт-оценител.
Енчо Илиев Христов, техник – ДВГ.
Райчо Петров Вълчев, машинен инженер,
механизация на селското стопанство, специалист по здравословни и безопасни условия на
труд, учител по инж. дисциплини (устройство
на автомобила).
Камен Николов Богданов, машинен инженер,
специалност „Автоматизация на дискретното
производство“, курс за автотехнически експертизи, курс по роботика, роботехнически системи
и ГАПС, специалист по възобновяема енергия
и технологии в санитарните, отоплителните
и климатичните предприятия, сертификат за
оценка на машини и съоръжения, сертификат за
устройство, начин на работа и проектиране на
котли и котелни инсталации, слънчеви колектори, термопомпи и термопомпени инсталации
на VIESSMANN, лиценз за оценка на машини и
съоръжения в сферата на машиностроителната
и металообработващата промишленост.
Марин Тинев Стойчев, учител по техника
и технологии, специализаци я „А втомобилен
транспорт“, дактилоскопна експертиза, графическа експертиза, сертификат за автотехническа
експертиза.
Атанаска Костадинова Атанасова-Боева, машинен инженер, транспортна техника и технологии.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Петър Тихомиров Смоков, машинен инженер – технология на металите и машиностроене,
оценител на машини и съоръжения, на търговски
предприятия и вземания, на недвижими имоти, на
зем. земи, подобренията и трайните насаждения
върху тях, сертификат за автоексперт-оценител.
Веселин Генов Чолаков, инженер – електроснабдяване и ел. обзавеждане, пълна проектантска
правоспособност – електрическа.
Атанас Йорданов Николов, електроинженер,
оценка на недвижими имоти, на СМР, земеделски
земи, на машини и съоръжения, на електронни
изделия, компютри, земеделска техника.
Георги Станчев Георгиев, инженер – електроакустика и ултразвукова техника.
Мариян Радев Няголов, радиоинженер, радио
електронни системи и комплексни средства за
управление на подвижни обекти.
Ивайло Петров Иванов, инженер – промишлено и гражданско строителство, конструкции.
Емил Стефанов Жечев, машинен инженер,
оценка на транспортни средства.
Тон и Пе т р ов Тонев, ма ш и нен и н женер,
технология и организация на автомобилния
транспорт, оценител на оборотни и дълготрайни
активи, ремонт и експлоатация на машиннотракторния парк.
Иван Колев Колев, машинен инженер, селскостопанско машиностроене, оценка на машини
и съоръжения в сферата на машиностроенето.
Иван Николов Тодоров, машинен инженер.
Ангел Георгиев Даскалов, машинен инженер – ДВГ, оценка на машини и съоръжения в
сферата на транспорта и металорежещите машини.
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Недко Лазаров Стоянов, механизация на селското стопанство, международни икономически
отношения, оценка на търговски предприятия и
вземания, на недвижими имоти, на земеделски
земи, автоексперт-оценител.
Кирил Велинов Нинчев, инженер-технолог,
технология на зърносъхранението, мелничарството и хлебопроизводството, производство
на комбинирани фуражи, експерт по европейско техническо законодателство и контрол за
безопасност и качество, оценка на машини и
съоръжения.
Детелина Антонова Иванова, машинен инженер, топлоенергетика и ядрена енергетика, обследване за енергийна ефективност на промишлени
системи, обследване за енергийна ефективност и
сертифициране на сгради, работа с газови съоръжения и инсталации, учител – машинен инженер.
Живко Петков Хърватов, електроинженер,
електроснабдяване и електрообзавеждане,
5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза
Георги Станчев Георгиев, инженер – електроакустика и ултразвукова техника, фоноскопна и
видеоскопна експертиза.
Мариян Радев Няголов, радиоинженер, радио
електронни системи и комплексни средства за
управление на подвижни обекти, фоноскопна и
видеоскопна експертиза.
Цанко Йорданов Цанев, инженер по радиоелектроника.
Борис Руменов Антипов, магистър по електроника, микроелектроника.
Мартин Иванов Петров, магистър по информатика, специалност „Информационни технологии“, CCNA 1-4.
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
Янка Костадинова Димитрова, техник-гео
дезист, строителен инженер – промишлено и
гражданско строителство, оценка на недвижими
имоти и земеделски земи.
Донка Георгиева Михайлова, инженер-строител, строителство на сгради и съоръжения.
Йорданка Бончева Тодорова, оценка на недвижими имоти, техник със средно образование – геодезия и картография.
Валентина Петрова Димитрова, строителен
техник, оценка на недвижими имоти.
Радка Василева Николова, строителен техник,
оценка на недвижими имоти.
Таня Василева Събева, промишлено и гражданско строителство, конструкции на сгради и
съоръжения.
Анна Енчева Василева, архитектура, оценка
на др. активи (арх. паметници на културата и
интериор).
Веселин Георгиев Атанасов, геодезия, фотограметрия, картография.
Нела Петрова Ангелова, промишлено и гражданско строителство.
Стоянка Ангелова Спасова, промишлено и
гражданско строителство.
Ивайло Петров Иванов, инженер – промишлено и гражданско строителство, конструкции.
Костадинка Добрева Георгиева-Петрова, инженер – промишлено и гражданско строителство,
оценка на недвижими имоти.
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Костадин Христов Батанов, инженер – земе
устроител, оценка на недвижими имоти, зем. земи,
магистър – инженер по геодезия, фотограметрия
и картография, дейности по кадастър.
Ана Славова Коларова, строителен инженер
по промишлено и граж данско строителство,
проектант-конструктор.
Стоянка Ганчева Циброва, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство,
оценка на недвижими имоти, проектант, експертоценител на оборотни и ДМА, оценител на земеделски земи, оценител на машини и съоръжения.
Румен Борисов Чифликчиев, експерт „Архитектура и благоустройство“, В и К и геодезия.
Димитрина Иванова Трифонова, техник със
ср. образование – геодезия и картография, оценка
на зем. земи и трайни насаждения.
Нели Димитрова Василева, машинен инженер,
оценка на недвижими имоти.
Пенка Христова Митева, техник със средно
образование, оценител недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
Атанас Йорданов Николов, електроинженер,
оценка на недвижими имоти, на СМР, земеделски
земи, на машини и съоръжения, на електронни
изделия, компютри, земеделска техника.
Галя Петрова Генова, строителен техник, строителство и архитектура, оценка на инвест.проект.
Славка Йорданова Атанасова, среден техникводно строителство, оценка на инвест. проект.
Огнян Каменов Горанов, архитект.
Златка Стоянова Илиева, техник със средно
образование, оценител на недвижими имоти.
Стойко Пенчев Керванов, строителен инженер
по промишлено и гражданско строителство, пълна
проектантска правоспособност – конструктивна
организация и изпълнение на строителството.
Мария Иванова Хадживасилева, геодезист,
регулации, кадастър, ЗУТ, картография, оценител
на недвижими имоти и земеделски земи.
Иван Димитров Желязков, строителен инженер-геодезия, фотограметрия и картография,
инженер-геодезист, ограничена проектантска
правоспособност – част геодезия.
Станьо Рачев Иванов, стр. инженер по промишлено и гражданско строителство (конструкции), специалист по икономика и управление на
инвестициите
Антония Бориславова Кирилова, инженергеодезист.
5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза
Петър Иванов Иванов, пожарна и аварийна
безопасност.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи
6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
Кирил Велинов Нинчев, инженер-технолог по
ХВП, технология на зърносъхранението, мелничарството и хлебопроизводството, производство
на комбинирани фуражи, експерт по европейско
техническо законодателство и контрол за безопасност и качество, оценка на машини и съоръжения.
6.3. Съдебно-микробиологична експертиза
Мая Иванова Кичева, доктор по биохимия,
ДНК анализ и идентификация.
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7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
Съдебно-химическа експертиза
Велико Вичев Великов, инженер-химик, технология на пластмасите, експерт по опазване на
околната среда.
Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен
химик, молекулярно-генетична идентификация и
определяне произход на животни и пол на птици,
определяне състав и произход на хранителни
продукти, суровини и фуражи.
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Галин Йовчев Марчев, магистър ветеринарна
медицина.
Галина Михайлова Димитрова, зооинженер.
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Мирослав Иванов Кулев, инженер-агроном.
Кирил Велинов Нинчев, инженер-технолог,
технология на зърносъхранението, мелничарството и хлебопроизводството, производство на
комбинирани фуражи, експерт по европейско техническо законодателство и контрол за безопасност
и качество, оценка на машини и съоръжения.
Мариана Недкова Иванова, инженер-агроном,
оценител на земеделски земи и трайни насаждения.
Здравка Ангелова Дейкова, инженер по горско
стопанство, сертификат за оценител на поземлени
имоти в горски територии, регистрирана в публичния регистър на физ. лица за упражняване
на лесовъдска практика.
Димитър Варсамов Касабов, агроном по полевъдство.
11. Клас „Други съдебни експертизи“
Галина Михайлова Димитрова, музейно дело.
Несрин Хасанова Якубова, специалист по
турска филология и преподавател в СОУ, преводи
от и на турски език.
Дорота Данута Чобанов, преводи от и на
полски език.
Малвина Валентиновна Бъчварова, преводи
от украински на български език и от руски на
български език.
Илия Тодоров Димитров, български и руски
език, преводач от английски и руски език на
български език.
Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен
химик, молекулярно-генетична идентификация и
определяне произход на животни и пол на птици,
определяне състав и произход на хранителни
продукти, суровини и фуражи.
Димитричка Иванова Габровска, педагогика
на обучението по български език и немски език,
немска филология, преводи от и на немски език.
Райчо Петров Вълчев, машинен инженер,
механизация на селското стопанство, специалист
по здравословни и безопасни условия на труд.
Камен Николов Богданов, машинен инженер,
специалност „Автоматизация на дискретното
производство“, курс за автотехнически експертизи, курс по роботика, роботехнически системи
и ГАПС, специалист по възобновяема енергия
и технологии в санитарните, отоплителните
и климатичните предприятия, сертификат за
оценка на машини и съоръжения, сертификат за
устройство, начин на работа и проектиране на
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котли и котелни инсталации, слънчеви колектори, термопомпи и термопомпени инсталации
на VIESSMANN, лиценз за оценка на машини и
съоръжения в сферата на машиностроителната
и металообработваща промишленост.
Марина Костадинова Хърватова, електро
инженер, електроснабдяване и електрообзавеждане, ISO стандарти, системи за управление на
качеството, на околната среда, интегрирани
системи за управление, системи за производствен
контрол, вътрешен и външен одит на системи за
управление.
10277
28. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт
обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния
район на Окръжния съд – Силистра, и Адми
нистр ативния съд – Силистра, за 2017 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства
Йордан Петков Йорданов, машинен инженер
и графолог.
Иван Димитров Вълев, експерт-криминалист.
1.2. Трасологични експертизи
Иван Димитров Вълев, експерт-криминалист.
1.3. Съдебно-балистични експертизи
Иван Димитров Вълев, експерт-криминалист.
1.4. Биомет рични к римина листични експертизи
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
Д-р Теодор Иванов Иванов, патолог.
2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни
повреди
2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Д-р Константин Попов, акушер-гинеколог.
Д-р Веселин Велинов Пенев, акушер-гинеколог.
Д-р Любомир Минков Минков, акушерство
и гинекология.
Д-р Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен химик, молекулярна биология.
Николай Гинчев Тюфекчиев, биохимик, микробиолог, вирусолог.
Борис Петров Шахов, молекулярен биолог.
2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Д-р Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен химик, молекулярна биология.
Николай Гинчев Тюфекчиев, биохимик, микробиолог, вирусолог.
Борис Петров Шахов, молекулярен биолог.
2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни
Д-р Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен химик, молекулярна биология.
2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно
здраве
Николай Гинчев Тюфекчиев, биохимик, микробиолог, вирусолог.
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Д-р Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен химик, молекулярна биология.
Д-р Вилияна Цончева, невролог.
Д-р Росица Колева Дучева, очен лекар.
Д-р Петър Светозаров Дончев, ортопед.
Д-р Тодор Христов Дюлгеров, ортопед.
Д-р Сашко Йорданов Симеонов, хирург.
Д-р Волен Тодоров Костов, специалност: очни
болести.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Д-р Пламен Николов Краев, психиатър.
Д-р Любка Донева Мандева, психиатър.
Д-р Милена Симеонова Русчева, съдебен
психиатър, анестезиолог, интензивен терапевт.
3.2. Съдебно-психологична експертиза
Елка Георгиева Йорданова, психолог, допълнителна квалификация – консултант по когнитивно-поведенческа психотерапия.
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Весела Димитрова Думанова, икономист,
строителен инженер.
Диана Георгиева Владимирова, счетоводство
и контрол.
Стоянка Иванова Иванова, счетоводство и
контрол.
Ивайло Станев Тодоров, аграрен икономист.
Петър Валентинов Станчев, счетоводител.
Виолета Йорданова Малчева, икономист.
Жулиета Николайчова Димитрова, икономист,
оценител на земеделски земи.
Павлин Русев Панев, счетоводство и контрол.
Надка Йорданова Маринова, аграрен икономист.
Валерий Стоянов Стоянов, икономист, оценител на зем. земи и недвижими имоти.
Полина Димитрова Кавръкова, икономист.
Кремена Петрова Димитрова, икономист по
търговска дейност, оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, оценка
на недвижими имоти и земеделски земи.
Емил Георгиев Маргаритов, икономист по
счетоводната и финансово-контролна дейност.
Керанка Василева Георгиева, икономист, счетоводство и контрол.
Михаил Станев Жеков, икономист.
Стефан Дончев Стефанов, икономист-счетоводител, счетоводство и контрол.
Свилен Георгиев Пейчев, икономист-финансист.
Стоян Русев Стоянов, икономист.
Петко Георгиев Петков, икономист-счетоводител.
Румяна Иванова Капинчева, икономист-счетоводител.
Теодора Петрова Драгнева, икономист по
строителство.
Драгостина Цанева Друмева, специалност –
финанси, икономика и управление на търговията,
вътрешен одитор в публичния сектор.
Дияна Пенчева Христова, специалност – финанси, банково дело.
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Севда лина Стефанова Иванова, специа лност – икономика и счетоводство на предприя
тието.
Милка Димитрова Димитрова, специалност –
счетоводство и контрол.
Стилияна Цонева Стоянова, специалност – счетоводство и контрол и аграрна икономика.
Йорданка Великова Тодорова, специалност –
счетоводство и контрол.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Пиер Аркадиев Петров, икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност.
Минка Трендафилова Атанасова, стопанско
управление, инженер по радиоелектроника.
Ивайло Станев Тодоров, аграрен икономист.
Марин Ников Маринов, аграрна икономика,
оценител земеделски земи.
Янка Иванова Алинска, строителен инженер,
оценител на земеделски земи и недвижими имоти,
маркетинг и мениджмънт.
Свилен Георгиев Пейчев, икономист-финансист.
Теодора Петрова Драгнева, икономист по
строителство.
Дарина Неделчева Николова, икономист,
счетоводител, допълнителна професиона лна
квалификация „Съдебно-счетоводни експертизи“.
Драгостина Цанева Друмева, специалност –
финанси, икономика и управление на търговията,
вътрешен одитор в публичния сектор.
Дияна Пенчева Христова, специалност – финанси, банково дело.
Севда лина Стефанова Иванова, специа лност – икономика и счетоводство на предприятието.
Ми л ка Ди м и т рова Ди м и т рова, спец иа лност – счетоводство и контрол.
Стилияна Цонева Стоянова, специалност – счетоводство и контрол и аграрна икономика.
Йорда н к а В е л и кова Тодор ова , спец и а лност – счетоводство и контрол.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Кремена Петрова Димитрова, икономист по
търговска дейност.
Петър Димитров Петров, икономист-счетоводител, съдебен експерт по финансови и икономически експертизи, експерт-оценител на ДМА
и оборотни средства.
Свилен Георгиев Пейчев, икономист-финансист.
Теодора Петрова Драгнева, икономист по
строителство.
Драгостина Цанева Друмева, специалност –
финанси, икономика и управление на търговията,
вътрешен одитор в публичния сектор.
Дияна Пенчева Христова, специалност – финанси, банково дело.
Севдалина Стефанова Иванова, специалност –
икономика и счетоводство на предприятието.
Йорданка Великова Тодорова, специалност –
счетоводство и контрол.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. Съдебна инженерно-технически експертизи
Невянка Георгиева Тодорова, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения.
Надежда Тодорова Иванова, инженер, оценител
на машини и съоръжения, недвижими имоти.
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Марин Кирчев Каравасилев, машинен инженер,
оценка на машини и съоръжения.
Минка Трендафилова Атанасова, стопанско
управление, инженер по радиоелектроника.
Свилен Георгиев Пейчев, инженер-технолог.
Росица Николова Божкова, машинен инженер,
топлинна и масообменна техника.
Марийка Маринова Арабаджийска, машинен
инженер, специалност – технология на машиностроенето.
Динко Желев Александров, инженер, специалност – комуникационна техника и технологии.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Руси Гецов Русев, доцент в катедра „Автомобили, трактори и кари“ при РУ „А. Кънчев“.
Росен Петров Иванов, доцент в катедра „Автомобили, трактори и кари“ – РУ „А. Кънчев“.
Живко Русинов Гелков, гл. асистент катедра
„Транспорт“ – РУ „А. Кънчев“.
Митко Димитров Маринов, гл. асистент,
катедр а „Транспорт“ при РУ „А. Кънчев“ – Русе.
Евгени Иванов Димитров, гл. асистент в катедра „Физика“ – РУ „А. Кънчев“.
Добрин Малчев Жеков, машинен инженер,
специалност „Автомобилен транспорт, трактори
и кари“.
Илияна Кънева Жекова, машинен инженер.
Надежда Тодорова Иванова, инженер, оценител
на машини и съоръжения, недвижими имоти.
Марин Кирчев Каравасилев, машинен инженер, автотехнически експертизи – проблеми,
методика, пазарна стойност.
Владимир Георгиев Атанасов, електроинженер.
Петър Николаев Петров, инженер по транспорта.
Венелин Димитров Велев, машинен инженер.
Красимир Павлов Апостолов, машинен инженер.
Евгени Върбанов Аврамов, технология и управление на транспорта.
Минка Трендафилова Атанасова, стопанско
управление, инженер по радиоелектроника.
Йордан Петков Йорданов, машинен инженер
и графолог.
Явор Тодоров Георг иев, машинен ин женер – транспортна техника и технологии.
Свилен Георгиев Пейчев, инженер-технолог,
оценка на машини и съоръжения.
Марийка Маринова Арабаджийска, машинен
инженер, специалност – технология на машиностроенето.
Зорница Борисова Калинова, инженер, специалност технология и управление на транспорта.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Велико Стефанов Йорданов, ел. инженер, оценител на недвижими имоти и земеделски земи
и насажденията върху тях, оценител на машини
и съоръжения.
Дамяна Вълканова Вълканова, инженер – земеустройство, оценител на земеделски земи,
оценка на недвижими имоти.
Свилен Георгиев Пейчев, инженер-технолог.
Росица Николова Божкова, машинен инженер,
топлинна и масообменна техника.
Марийка Маринова Арабаджийска, машинен
инженер, специалност – технология на машиностроенето.
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Галина Петрова Даскалова, инженер по животновъдство, специалност – животновъдство,
магистър по публична администрация, специалност – публична администрация – управление на
европейски публични проекти.
Динко Желев Александров, инженер, специалност – комуникационна техника и технологии.
5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
Христина Николова Георгиева, строителен
инженер – В и К.
Станоя Николова Ганева, технически инженер,
оценител на недвижими имоти.
Мариана Георгиева Николова строителен
инженер.
Маргарита Асенова Жекова, икономика на
строителството, оценител на недвижими имоти.
Йорданка Христова Иванова, архитектура и
строителство.
Янка Иванова Алинска, строителен инженер,
оценител на земеделски земи и недвижими имоти,
маркетинг и мениджмънт.
Мариана Илева Станчева, инженер-геодезист,
земеразделяне.
Весела Димитрова Думанова, икономист,
строителен инженер.
Велико Стефанов Йорданов, ел. инженер, оценител на недвижими имоти и земеделски земи
и насажденията върху тях, оценител на машини
и съоръжения.
Дамяна Вълканова Вълканова, инженер – земеустройство, оценител на земеделски земи,
оценка на недвижими имоти.
Атанаска Стодева Айдемирска, архитект.
Мария Друмева Николова, архитект.
Петър Тодоров Василев, строителен инженер.
Свилен Георгиев Пейчев, инженер-технолог,
оценка на недвижими имоти.
Станоя Николова Ганева, технически инженер,
оценител на недвижими имоти.
Йорданка Христова Иванова, архитектура и
строителство.
Росица Николова Божкова, машинен инженер,
топлинна и масообменна техника.
Марийка Маринова Арабаджийска, машинен
инженер, специалност – технология на машиностроенето.
Виолетка Станкова Кулева, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство,
специалист по икономика и управление на инвестициите, оценител на недвижими имоти, оценител
на земеделски земи и трайни насаждения.
5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
6.1. Съдебно-ботаническа
6.2. Съдебно-зоологическа
Галина Петрова Даскалова, инженер по животновъдство, специалност – животновъдство,
магистър по публична администрация, специалност – публична администрация – управление на
европейски публични проекти.
6.3. Съдебно-микробиологична
6.4. Съдебно-ентомологична
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
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7.1. Съдебно-химическа експертиза
Д-р Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен химик, молекулярна биология
7.2. Съдебно-физическа експертиза
7.3. Съдебна физико-химическа експертиза
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза.
Д-р Христо Милков Христов, ветеринарен
лекар.
Галина Петрова Даскалова, инженер по животновъдство, специалност – животновъдство,
магистър по публична администрация, специалност – публична администрация – управление на
европейски публични проекти.
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Мариана Илева Станчева, инженер-геодезист,
земеразделяне.
Марин Ников Маринов, аграрна икономика,
оценител земеделски земи.
Валерий Стоянов Стоянов, икономист, оценител на зем. земи и недвижими имоти.
Николай Илиев Илиев, фермерство, оценител
на стопанско имущество.
Жулиета Николайчова Димитрова, икономист,
оценител на земеделски земи.
Янка Иванова Алинска, строителен инженер,
оценител на земеделски земи и недвижими имоти,
маркетинг и мениджмънт.
Надежда Тодорова Иванова, инженер, оценител
на машини и съоръжения, недвижими имоти.
Маргарита Асенова Жекова, икономика на
строителството, оценител на недвижими имоти.
Михаил Станев Жеков, оценител на земеделски земи.
Велико Стефанов Йорданов, ел. инженер, оценител на недвижими имоти и земеделски земи
и насажденията върху тях, оценител на машини
и съоръжения.
Боян Славов Шарбанов, агроном.
Росица Кирякова Вълчева, специалист: аграрна
икономика, допълнителна квалификация: експертоценител на земеделски земи, подобренията върху
тях и трайните насаждения.
Виолетка Станкова Кулева, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство,
специалист по икономика и управление на инвестициите, оценител на недвижими имоти, оценител
на земеделски земи и трайни насаждения.
Галина Петрова Даскалова, инженер по животновъдство, специалност – животновъдство,
магистър по публична администрация, специалност – публична администрация – управление на
европейски публични проекти.
9. Клас „Съдебни изкуствоведски експертизи“
10. Клас „Оценителни експертизи“
11. Клас „Други съдебни експертизи“
Ирена Тодорова Мърова, педагог.
Христина Николова Георгиева, строителен
инженер – В и К.
Огнян Костов Савянов, инженер по горско
стопанство.
Евгени Върбанов Аврамов, технология и управление на транспорта.
Михаил Станев Жеков, оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани
или непреобразувани в търговски дружества.
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Айгюл Мехмедова Ахмед, преводач от турски
език.
Стефан Дончев Стефанов, валутен и митнически контрол, финансов анализатор.
Д-р Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен химик, молекулярна биология.
Иван Вълев Карастоянов, машинен инженер,
охрана на труда.
Галина Петрова Даскалова, инженер по животновъдство, специалност – животновъдство,
магистър по публична администрация, специалност – публична администрация – управление на
европейски публични проекти.
10278
27. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт
обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния
район на Окръжния и Административния съд –
Търговище, за 2017 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
Панайот Владимиров Петров, Търговище –
експерт-криминалист, графолог.
Добромир Тодоров Добрев, Търговище – експерт-криминалист, графолог.
Неделчо Илиев Янков, Търговище – криминалист.
Иван Великов Петков, Търговище – криминалист.
Галин Петров Доманов, Търговище – криминалист.
Атанас Петров Манчев, гр. Омуртаг – криминалист, графолог.
Софка Великова Игнатова, Попово – криминалист.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
Д-р Владимир Ценов Горанов, Търговище – съдебен лекар.
Д-р Мая Иванова Кичева, София, кандидат
на биологичните науки, биохимик – клиничен
химик, ДНК анализи.
Николай Гинчев Тюфекчиев, София – специалист по молекулярна биология, биохимия и
микробиология, ДНК анализи.
Инж. Бранимира Иванова Кирилова, Търговище – инженер-химик.
Борис Петров Шахов, София – специалист по
молекулярна биология, биохимия и микробиология, ДНК анализи.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
здраве“
Д-р Веселка Бонева Петрова, Търговище – психиатър.
Д-р Кристина Станчева Станчева, Търговище – психиатър.
Д-р Веселка Димитрова Василева, Търговище – психиатър.
Д-р Емилия Димитрова Балукова, Търговище – психиатър.
Д-р Анка Петрова Атанасова, Търговище – психиатър.
Д-р Мариана Христова Генова – психиатър.
Д-р Нели Николова Тодорова, Шумен – психиатър.
Д-р Стефан Юриев Стефанов, Шумен – психиатър.
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Боряна А лексан д рова Асенова, Търговище – клиничен психолог, позитивен психотерапевт.
Ирена Иванова Левкова, Шумен – доцент,
доктор, психолог.
Стойка Нанева Добрева, Попово – магистър,
психолог.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
Недялко Николов Владимиров, Търговище –
икономист-счетоводител.
Милена Валентинова Петрова, Търговище –
лицензиран съдебно-счетоводен експерт – счетоводство и контрол, финанси, банково и застрахователно дело, финансово-счетоводни анализи,
данъчно облагане, експерт по трудови правоотношения.
Калин Веселинов Савов, Търговище – експерт
по финансово-счетоводни проблеми.
Иванка Николова Вачкова, Попово – икономист-счетоводител.
Валентин Методиев Велчев, Търговище – съдебно-счетоводни експертизи.
Елена Банкова Цанкова Търговище – икономист-счетоводител.
Йорданка Георгиева Георгиева, Търговище – икономист-счетоводител.
Марияна Борисова Бижева, гр. Омуртаг – икономист-счетоводител и оценител на недвижими
имоти.
Петър Димитров Петров, Добрич – експерт по
финансово-икономически и ценови експертизи.
Даниела Иванова Карагьозова, Търговище –
икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност.
Валери Георгиев Симеонов, Търговище – икономист-счетоводител.
Мариела Гюрова Милтенова, Търговище – лицензиран съдебно-счетоводен експерт – счетоводство и контрол, финанси, банково и застрахователно дело, финансово-счетоводни анализи, данъчно
облагане, експерт по трудови правоотношения.
Христина Кънчева Петрова, Търговище – оценител на недвижими имоти.
Арнел Аляйдин Якуб, Търговище – икономистсчетоводител.
Надка Стоянова Николова, Търговище – икономист-счетоводител.
Марийка Пенева Найденова, Търговище – икономист-финансист.
Донка Спасова Мирчева, Попово – икономистсчетоводител.
Димитър Колев Помаков, Търговище – икономист – управление на бюджети и специалист
по ЗОП.
Димка Асенова Чакърова, Търговище – икономист-счетоводител.
Стела Димитрова Бижева, гр. Омуртаг – икономист-счетоводител и преводач от немски език.
Мари я на Н и колова Георг иева, Търг овище – икономист-счетоводител.
Росица Атанасова Дол чинкова, Търговище – икономист-счетоводител.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
Инж. Григор Николов Григоров, Търговище – строителен инженер, ПГС.
Инж. Иван Панайотов Христов, Търговище – строителен инженер, ПГС.
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Румянка Стефанова Ганева, Търговище – строи
телен техник, строителство и архитектура.
Инж. Даниела Крумова Григорова, Търговище – строителен инженер, строителство на сгради
и съоръжения.
Татяна Христова Петкова, Търговище – техник
по строителство и архитектура.
Инж. Татяна Анатолиевна Керемидчиева,
Търговище – инженер-геодезист.
Инж. Николай Стефанов Николаев, Търговище – строителен инженер – ПГС, оценител на
недвижими имоти.
Валентин Димитров Мисирджиев, Попово –
строителен техник.
Инж. Сотир Иванов Сотиров, Шумен – оценител на недвижими имоти.
Инж. Димитричка Илиева Димитрова, Търговище – инженер по ГФК, оценител на недвижими имоти и земеделски земи, извършване на
технически дейности при прилагане на ЗСПЗЗ.
Инж. Никола Стефанов Колев, Шумен – строи
телен инженер по ПГС.
Инж. Жеко Вичев Жеков, Търговище – двигатели с вътрешно горене.
Инж. Йордан Петров Ангелов, Търговище –
двигатели с вътрешно горене, оценител на машини и съоръжения.
Инж. Тодор Русев Камджалов, Търговище – ел.
инженер.
Инж. Пламен Стефанов Първанов, Попово – електроинженер, лиценз за оценка на машини
и съоръжения.
Димитър Петков Петков, Попово – техническа
специалност.
Ванюша Антонова Станкова, Попово – техническа специалност.
Недко Данаилов Петров, Попово – техническа
специалност.
Инж. Ивелина Димитрова Дамянова, Търговище – съобщителна и осигурителна техника и
системи, магистър по електроника и комуникации.
Инж. Бранимир Христов Малчев, Търговище – технология на машиностроенето и металорежещите машини, автоексперт-оценител.
Доц. д-р инж. Ради Христов Радев, София – пожаротехнически и взривни работи, бойни припаси
и оръжия.
Доц. д-р инж. Ивко Пенков Иванов, Варна –
фрактодиагностика и съдебна техника и съдебнотехнически експертизи.
Иван Василев Стоянов, гр. Търговище – автоексперт-оценител.
Арх. Емил Викторов Джамджиев – архитект.
Инж. Стела Томова Стефанова – инженерно-техническа, автотехническа и технологична
експертиза и съдебна агротехническа експертиза.
Петър Атанасов Петров, Търговище – агроном,
агротехническа експертиза.
Красимир Любенов Хаджикосев – строителен
инженер – транспортно строителство и оценител
на недвижими имоти.
Инж. Данчо Райчев Георгиев, Шумен – строи
телен инженер по ПГС технология, оценка на
недвижими имоти.
Инж. Владимир Бонев Василев, Търговище – автотехнически експертизи.
Инж. Пламен Георгиев Пенчев, Попово – съдебна инженерно-техническа и съдебно-енергийна
експертиза.
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6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
Бистра Бориславова Цанева, Търговище – инженер-химик, химична технология на дървесината.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
Павлина Тодорова Колева, Попово – оценител
на земеделски земи и подобренията върху тях.
Атанас Цветанов Димитров, гр. Омуртаг – експертизи и консултации по лесовъдни дейности.
Генади Христов Ангелов, Търговище – оценител на земеделски имоти и експерт-оценител на
недвижими имоти.
9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
Йорданка Костадинова Петкова, Търговище –
историк.
Мирослав А лександров Тошев, гр. Ому ртаг – историк, етнограф.
Никола Рафаилов Русев, Попово – археолог.
Цончо Стойнов Денев, Търговище – уредник в
отдел „Графика“ на Художествена галерия „Никола
Маринов“ в Търговище, специалност „Графика“.
10. Клас „Други съдебни експертизи“
10256
23. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството обявява, че на основание
чл. 148, ал. 3, т. 2, буква „в“ и ал. 4, чл. 145, ал. 2,
т. 2, буква „в“ във връзка с чл. 143 и чл. 144,
ал. 1 ЗУТ и чл. 3, ал. 2 от Закона за пътищата е издал Разрешение за строеж № РС-81 от
14.12.2016 г. за обект: Основен ремонт на път II-81
„Костинброд – Берковица – Монтана“, участък
от км 86+289 до км 94+000, в рамките на териториалния обхват на транспортната територия,
държавна собственост. На основание чл. 149,
ал. 4 ЗУТ разрешението за строеж подлежи на
обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
10381
71. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, отдел „Принудително изпълнение“, на основание чл. 253 ДОПК
с постановление за възлагане на недвижим имот
№ С160022-091-0000369 от 6.12.2016 г. възлага на
Михаил Александров Малчев следния недвижим
имот: ливада 3,538 дка, осма категория, местност Овиначе, имот пл. № 173011 по картата на
землището на гр. Банско, при граници и съседи:
№ 173012 ливада на земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, № 173013
пасище с храсти на Община Банско; поземлен имот
с идентификатор 0276.173.11, гр. Банско, община
Банско, област Благоевград, по кадастаралната
карта и кадастаралните регистри, одобрени със
Заповед № РД-18-81 от 10.12.2009 г.; адрес на
поземления имот – гр. Банско, община Банско,
област Благоевград, местност Овиначе.
10387
952. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, отдел „Публични вземания“, съобщава, че на основание чл. 253
ДОПК с постановление за възлагане на недвижим
имот изх. № С160022-091-0000374 от 8.12.2016 г.
възлага на Симеон Александров Насев следния
недвижим имот, представляващ: апартамент,
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самостоятелен обект в сграда, пл. № 319 320,
парцел – 13, площ по док. – 97,320 кв. м, намиращ се в София, район Лозенец, ул. Митрополит
Кирил Видински 68, вх. 6, ет. 3, ап. 3, състоящ
се от: антре, баня-тоалетна, дневна с кухненски
бокс, две спални, тоалетна и две тераси, заедно
с мазе № 4 с площ 3,80 кв. м.
10389
17. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, дирекция
„Събиране“, на основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с
постановление за възлагане на недвижими имоти
изх. № С160016-091-0000340 от 23.11.2016 г. възлага
на: „Еко хилс“ – ООД, ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК
по ЗТР 204325388, с адрес за кореспонденция:
София, ул. Подуево 10, вх. А, ет. 1, ап. 11, група 1:
1. поземлен имот с идентификатор 38558.3.238,
намиращ се в гр. Копривщица, община Копривщица, област София, ул. Петър Жилков 10А, по
кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-17 от 14.05.2007 г.
на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на
имота: гр. Копривщица, ул. Петър Жилков 10А, с
площ на имота 368 кв. м, трайно предназначение
на територията: урбанизирана, начин на трайно
ползване: ниско застрояване (до 10 м), стар идентификатор – квартал 36, парцел ХIХ, планоснимачен номер 1609 – по регулационния план на
гр. Копривщица, при съседи: имот 38558.3.237,
38558.3.241, 38558.3.239, 38558.3.192, ведно с пост
роените в имота сгради: 2. сграда с идентификатор 38558.3.238.1, със застроена площ 63 кв. м,
с предназначение – жилищна сграда – еднофамилна, брой етажи – два, а по доказателствен
акт – двуетажна жилищна сграда със застроена
площ 63 кв. м, състояща се на първия етаж от
две стаи с бани и тоалетни, от които едната стая
по одобрен архитектурен проект е предвидена за
кафене, входно антре, закрит чардак и стълбище
за втория етаж, а на втория етаж от две стаи с
бани и тоалетни, входни антрета и открит чардак; 3. сграда с идентификатор 38558.3.238.2, със
застроена площ 33 кв. м, с предназначение – жилищна сграда – еднофамилна, брой етажи – два,
а по доказателствен акт – масивна постройка
на два етажа в северозападната част на имота,
състоящ се на първия етаж от открит проход с
порта и втория етаж, състоящ се от една стая
с баня, тоалетна и входно антре, както и ведно
с всички останали подобрения и приращения в
имота, по нотариален акт за покупко-продажба
на недвижими имоти № 36, том II, рег. № 1666,
дело № 185 от 2007 г. Имотът е обявен от Министерството на културата за архитектурен паметник на културата с категория „местно значение“
(ДВ, бр. 53 от 1975 г.). Имотите се намират на
адрес – гр. Копривщица, община Копривщица,
област София.
10390
53. – Националната спортна академия „Васил
Левски“ – София, на основание чл. 3, ал. 1 и 2
ЗРАСРБ и решение на академичния съвет от
29.11.2016 г., протокол 10, обявява конкурси за
академична длъжност главен асистент в област
на висшето образование 7. Здравеопазване и
спорт: професионално направление 7.6. Спорт,
специалност Спорт (сумо) – един за нуждите на
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катедра „Борба и джудо“ със срок за подаване на
документите 3 месеца; професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (класическа
борба) – един за нуждите на катедра „Борба и
джудо“ със срок за подаване на документите
2 месеца; професионално направление 7.6. Спорт,
специалност Ски алпийски дисциплини – един
за нуждите на катедра „Снежни спортове“ със
срок за подаване на документите 2 месеца;
професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (лека атлетика) – един за нуждите
на катедра „Лека атлетика“ със срок за подаване на документите 2 месеца (кандидатите да
владеят английски език минимално ниво В2 по
общата европейска референтна езикова рамка,
което се доказва с представяне на съответните
документи); професионално направление 7.6.
Спорт, специалност Спорт (футбол) – един за
нуждите на катедра „Футбол и тенис“ със срок
за подаване на документите 2 месеца; професионално направление 7.6. Спорт, специалност
Спорт (биохимия) – един за нуждите на катедра
„Физиология и биохимия“ със срок за подаване
на документите 3 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Списъкът на необходимите
документи за заемане на академични длъжности
са определени в Правилника за придобиване
на научната степен „Доктор на науките“ и за
заемане на академични длъжности в Национална спортна академия „Васил Левски“ (НСА).
Документи по конкурсите се подават в служба
„Деловодство“, стая 111, ет. 1 на НСА „Васил
Левски“, Студентски град.
10377
20. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява конку рси за: професори
по професионално направление: 4.4. Науки за
земята (регионална, политическа география и
сигурност) – един; 2.2. История и археология
(нова балканска история – Централна Европа и
Балканите, XVII – XIX в.) – един; доценти по
професионално направление: 4.3. Биологически
науки (биохимия) – един; 5.11. Биотехнологии
(биотехнологии на първични метаболитни продукти и ензими) – един; 4.3. Биологически науки
(ботаника – анатомия и морфология на растенията) – един; 4.3. Биологически науки (ботаника – систематика на водорасли и гъби) – един;
4.3. Биологически науки (ботаника – систематика
на висши растения) – един; 4.1. Физически науки
(радиофизика и физическа електроника) – един;
2.1. Филология (история на културата на немскоезичните страни) – един; 2.1. Филология (общо
и балканско езикознание) – един; 2.2. История и
археология (история на СССР) – един; 7.3. Фармация (фармакогнозия) – един; главни асистенти
по професионално направление: 1.2. Педагогика
(ИКТ в обучението и социалната работа) – един,
всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Списъкът с необходимите
документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени
и заемане на академични длъжности в СУ „Св.
Климент Охридски“. Документи в ректората,
Информационен център, отдел „ЛСТО“, стая
№ 2, София 1504, бул. Цар Освободител 15, тел.
02/986-11-83. Приемно време от 15 до 17 ч.
10297
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96. – Нов български университет – София,
обявява конкурс за доцент в област на висше
образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (интериорен
дизайн) – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се
подават в Нов български университет, София,
ул. Монтевидео 21, отдел „Персонал“, офис 215,
тел. 811-02-35.
10257
11. – Минно-геоложкият университет „Св.
Иван Рилски“ – София, на основание Решение
№ 328 на Министерския съвет от 3 май 2016 г.
и в съответствие със Закона за развитие на академичния състав в Република България обявява
прием за редовни и задочни докторанти за учебната 2016 – 2017 г., както следва:
Ши- Професионални направлефър ния и докторски програми

ОНС
ДОКТОР
резадовно дочно

1

2

3

4

1

1

Методи и техника на геоложките изследвания

1

-

Технологии за пречистване
на води

-

1

3.7. Администрация и управление
Икономика и управление
(минно производство)
4.4. Науки за земята

5.7. Архитектура, строителство
и геодезия
Маркшайдерство

1

-

Подзем но с т р ои т елс т во/
Минно строителство

2

1

Геология и проучване на
полезните изкопаеми

1

-

Подземен добив на полезни
изкопаеми

1

1

Открит и подводен добив на
полезни изкопаеми

-

1

Механизация на мините

-

1

Техника и технология на
взривните работи

1

1

Техника и технология на
сондирането

1

1

Разработка и експлоатация
на нефтени, газови и газокондензатни находища

-

1

Общо:

9

9

5.8. Проучване, добив и обработка
на полезните изкопаеми

Срокът за подаване на документи е 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За
справки и подаване на документи: МГУ „Св. Иван
Рилски“, сектор „Следдипломна квалификация“,
ректорат, ет. 3, стая 79, тел. (02) 80-60-209, 0879
807 890, Зоя Велева.
10313
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95. – Минно-геоложкият университет „Св.
Иван Рилски“ – София, обявява конкурси за
главни асистенти по: професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност
„Химия“ – един за нуждите на катедра „Химия“;
професионално направление 5.8. Проу чване,
добив и обработка на полезните изкопаеми,
научна специалност „Обогатяване и рециклиране на суровини“ – един за нуждите на катедра
„Обогатяване и рециклиране на суровини“; професионално направление 4.4. Науки за земята,
научна специалност „Системи и устройства за
опазване на околната среда“ – един за нуждите
на катедра „Инженерна геоекология“, всички
със срок за подаване на документи 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи: МГУ „Св. Иван
Рилски“, сектор „Следдипломна квалификация“,
ректорат, ет. 3, стая 79, тел. (02) 80-60-209, 0879
807 890, Зоя Велева.
10312
43. – Химикотехнологичният и металургичен
университет, София, обявява конкурси за редовни
и задочни докторанти за учебната 2016/2017 година
по следните научни специалности: 3.8. Икономика
(Икономика и управление) – един; 4.2. Химически
науки (Органична химия) – един; 4.2. Химически
науки (Биоорганична химия, химия на природните
и физиологично активните вещества) – един; 5.10.
Химични технологии (Технология на електрохимичните производства) – двама; 5.10. Химични
технологии (Технология и преработка на пластмаси
и стъклопласти) – един; 5.10. Химични технологии
(Процеси и апарати в химичната и биохимичната
технология) – двама; 5.10. Химични технологии
(Технология на силикатите, свързващите вещества
и труднотопимите неметални материали) – двама;
5.10. Химични технологии (Технология на каучук
и гума) – един; 5.10. Химични технологии (Технология, механизация и автоматизация на целулозната и хартиената промишленост) – един, всички
редовно обучение; 3.8. Икономика (Икономика
и управление) – един, задочно обучение, всички
със срок за подаване на документи 2 месеца от
обнародване на обявата в „Държавен вестник“
в ХТМУ, бул. Климент Охридски 8, сграда „А“,
ет. 2, кабинет 205, тел. 02/81 63 136 и 02/81 63 120.
10428
46. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление
7.1. Медицина, научна специалност „Неврология“,
за нуждите на Катедрата по неврология на база
Клиника по нервни болести, Отделение А към
УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи и
справки: София 1431, бул. Г. Софийски 1, Клиника
по нервни болести, УМБАЛ „Александровска“,
тел. 0884-578-684.
10298
47. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление
7.1. Медицина, научна специалност „Ото-риноларингология“, за нуждите на Катедрата по УНГ
болести на база Клиника по УНГ болести към
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УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ, със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи и справки: София 1504, бул. Ген. Данаил Николаев 26, тел. 02/9432 139.
10299
48. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
главен асистент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност
„Белодробни болести“, за нуждите на Клиничен
център по белодробни болести, База 1 – Втора
клиника по неспецифични белодробни болести
към СБАЛББ „Св. София“, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
и справки: София 1431, бул. Акад. Иван Гешов
19, СБАЛББ „Св. София“, База 1 – отговорник
„Човешки ресурси“, стая № 36, тел. 02/80-54202 – от 8,30 до 16 ч.
10300
49. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
главен асистент в област на висше образование 7.
Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Ортопедия и травматология“, за нуждите на Катедрата
по ортопедия и травматология на база Клиника
по ортопедия и травматология към УМБА Л
„Царица Йоанна“ – ИСУЛ, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
и справки: София 1614, бул. Н. Петков 56, при
технически секретар на катедрата – Р. Кехайов,
тел. 02/81 81 621.
10301
56. – Медицинският университет – Пловдив,
обявява конкурси за академични длъжности в
област на висше образование за доценти по: 4.
Природни науки, математика и информатика за:
4.3. Биологически науки: Микробиология към
катедра „Микробиология и имунология“ – един;
7. Здравеопазване и спорт за: 7.2. Дентална медицина: Терапевтична стоматология за нуждите
на преподаването на английски език към катедра
„Оперативно зъболечение и ендодонтия“ – един;
Хирургична стоматология към катедра „Орална
хирургия“ – един, всички със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в ректората, Научен отдел, бул.
Васил Априлов 15 А, 4002 Пловдив, тел. (032)602
224; e-mail: nauchen.otdel@gmail.com.
10437
23. – Русенският университет „Ангел Кънчев”
обявява конкурс за доцент по професионално
направление 3.6. Право, специалност „Конституционно право” – един за нуждите на Факултет
„Юридически”, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”. Справки – Кадрово
развитие (kr.uni-ruse.bg); подаване на документи – Орлин Петров, отдел „Развитие на академичния състав”, кабинет 1.334, тел. 082/888-455;
0882-390-043.
10426
337. – Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за: Медицински факултет: в област на висше образование 4. Природни
науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, за
главен асистент по „Физиология на животните
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и човека“ – двама; за професор по „Физиология
на животните и човека“ – един; в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина за
доцент по „Педиатрия“ – един; ДИПКУ: в област
на висше образование 1. Педагогически науки,
професионално направление 1.2. Педагогика, за
доцент по „Теория на възпитанието и дидактика
(мултикултурна образователна среда)“ – един,
всички конкурси са със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи:
МФ – ул. Армейска 11, тел. 042/664468; ПФ – ул.
Армейска 9, тел. 042/613778.
10393
38. – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, обявява
конкурс за академична длъжност главен асистент
за военнослужещ в Департамент за следдипломна квалификация и обучение на чуждестранни
студенти в област на висше образование 5. Технически науки по професионално направление
5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, учебна
дисциплина „Корабни силови уредби“ – един, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в училището,
тел. 552-230, 552-243, 632-015, вътр. 16704, и на
сайта на училището: www.naval.-acad.bg.
10245
347. – Висшето у чилище по агробизнес и
развитие на регионите – Пловдив, обявява конкурс за доцент в област на висше образование
3. Социални, стопански и правни науки; професионално направление 3.9. Туризъм, научна
специалност „Управленска етика и психология
в туризма“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
ректората на ВУАРР – Пловдив, бул. Дунав 78,
стая № 1, тел. 032/960-360.
10303
961. – Институтът по органична химия с Център по фитохимия при БАН – София, обявява
конкурси за академични длъжности: професор
по професионално направление 4.2. Химически
науки, научна специалност „Биоорганична химия,
химия на природните и физиологично активни
вещества“ за нуждите на лаборатория „Химия и
биофизика на белтъци и ензими“ – един; доцент
по професионално направление 4.2. Химически
науки, научна специалност „Органична химия“
за нуждите на лаборатория „Органичен синтез
и стереохимия“ – един; главен асистент по професионално направление 4.2. Химически науки,
нау чна спец иа л нос т „Биоорга ни чна х им и я,
химия на природните и физиологично активни
вещества“ за нуждите на лаборатория „Химия
на липидите“, всички със срок за подаване
на документи – 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Справки и документи – в
института, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 9,
стая 206, тел. (02)872 48 17.
10272
95. – Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ) при БАН, София,
обявява конкурси за: професор в област на висше
образование 4. Природни науки, математика
и информатика, професионално направление
4.3. Биологически науки, научна специалност
„Биофизика“ – един за нуждите на секция „Ли-
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пид-белтъчни взаимодействия“ към ИБФБМИ;
главен асистент в област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.3. Биологически
науки, научна специалност „Физиология на животните и човека“ – един за нуждите на секция
„Възбудими структури“ към ИБФБМИ, двата
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи се подават в канцеларията
на ИБФБМИ, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 105.
10311
439. – Институтът по катализ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична
длъжност професор в професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност
„Химична кинетика и катализ“ за нуждите на
лаборатория „Нови хетерогенни катализатори за
чиста енергия и опазване на околната среда“ по
тематично направление „Синтез и приложение
на микро- и мезопорести материали в катализа“
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в канцеларията
на института – София 1113, ул. Акад. Г. Бончев,
бл. 11, стая 231, тел. 02/979-35-63.
10334
12. – 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 за трасе на нова обслужваща улица
(локал на път I-9) от км 230+700 (пътен възел на
обходен път I-9 Бургас – Варна) до км 231+950 в
обвръзка с предвижданията на ПУП – ПУР за
обособяване на обслужващи улици, инфраструктурни коридори, пешеходни зони и нови квартали
за територията между път I-6 Бургас – София,
път I-9 Бургас – Варна, Северен обходен път и ул.
Транспортна, в разширението на границите на
гр. Бургас. Проектът е изложен за разглеждане в
стая 401, ет. 4, в сградата на Община Бургас. 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 в „Държавен вестник“.
10285
911. – Община Карлово на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за елементи на техническата инфраструктура за обект: Ремонт и частично изменение
на трасето на съществуващ водопровод до имот
134078 в м. Тепе деби по КВС на с. Розино, община
Карлово. Подробният устройствен план – парцеларен план предвижда изместването на трасето
на водопровода за захранване на имот 134078 в
м. Тепе деби, землище с. Розино, да премине през
имот 526005 – полски път, публична общинска
собственост, със зона на ограничителен режим
0,461 дка; имот 000115 – полски път, публична
общинска собственост, със зона на ограничителен
режим 0,201 дка и имот 000116 – дере – публична
общинска собственост, със зона на ограничителен
режим 0,497 дка. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
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вестник“ заинтересованите могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация, Карлово.
10314
68. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за трасе на външно електрозахранване с обща дължина 163 м, от муфа
НН на ТП – „№ 1 ТКЗС Ляхово“ до табло мерене
пред УПИ VI-176006, 176007, 176008, животновъдна ферма в землището на с. Ляхово, община
Пазарджик, преминаващо през имоти – общинска
собственост, както следва: ПИ 000215 – полски
път, ПИ 000184 – местен път, и достига УПИ
VI-176006, 176007, 176008, животновъдна ферма,
съгласно изчертаните с червено трасета и сервитути и регистъра на засегнатите имоти. Проектът е
изложен в общината, ет. V, стая 501. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения до
общинската администрация.
10275
70. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за трасе на електропровод с обща дължина 170 м в местността Мараша
по КККР на землище Пазарджик, преминаващо
през имоти общинска собственост, както следва:
ПИ с идентификатор 55155.25.1 – изоставена орна
земя, ПИ с идентификатор 55155.25.7 – полски
път, преминава през него до достигане на нов
стълб на въздушната линия, който следва да бъде
захранен съгласно изчертаните с червено трасе,
сервитути и регистъра на засегнатите имоти.
Проектът е изложен в общината, ет. V, стая 501.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения до общинската администрация.
10276
56. – Община „Марица“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изготвен проект за трасе на ел. кабел 20 kV с начало
П/ст „Раковски“ в землището на гр. Раковски,
община Раковски, до нова В/ст в УПИ 001064-1,
логистичен център в землището на с. Маноле,
община „Марица“, за нуждите на „Пи Джей
Лоджистик“ – АД, в частта, засягаща земеделски
земи, представляващи: поземлен имот 19.1 с начин на трайно ползване – пасище, мера по КК на
с. Ясно поле, община „Марица“, и поземлен имот
2.56 с начин на трайно ползване – пасище, мера
по КК на с. Маноле, община „Марица“. Проектът
за ПУП – ПП е на разположение за разглеждане
в Община „Марица“ – Пловдив, стая 408. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения
по проекта до Община „Марица“ – Пловдив, в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
10374
38. – Община гр. Септември, област Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава,
че е изработен ПУП – парцеларен план за трасе
на електропровод от края на регулацията на с. Ковачево до нов ЖР стълб в ПИ 019104 по КВС на
землище Ковачево, община Септември. Проект-
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ното трасе на електропровода започва от края на
регулацията на с. Ковачево и преминава в посока
югоизток в южния сервитут на ПИ 000039 с НТП
„Междуселищна пътна транспортна мрежа“, като
след около 32 м чупи в посока югозапад и достига
до нов ЖР стълб, попадащ в границите на ПИ
019104 (полски път). Дължината на проектното
трасе на електропровода е 35 м. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
10375
65. – Община Тутракан на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава, че във връзка с чл. 124а,
ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за изграждане на обект: „Довеждащ
колектор, ІІ „А“ до Градска пречиствателна станция за отпадни води (ГПСОВ) – гр. Тутракан“.
Трасето на довеждащия колектор преминава
през имот с идентификатор 73496.506.11, с начин
на трайно ползване: „Друг вид земеделска територия“, общинска частна собственост, и имот с
идентификатор 73496.506.675, с начин на трайно
ползване: „Полски път“, общинска публична
собственост. Проектът на плана и придружаващата го документация са изложени в сградата на
общинската администрация, ул. Трансмариска 31,
стая № 13, ет. 2. На основание чл. 128, ал. 2 и 5
ЗУТ заинтересуваните лица могат в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ на
обявлението да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация.
10317
9. – Община Червен бряг, отдел „Кадастър,
регулация и вертикална планировка“ (КРВП),
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изготвен проект за изменение на подробен уст
ройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ)
за ПИ № 287031, 287021 и новообразувани ПИ
287037, 287032, 287033, 287034, 287035 и 287036 по
КВС за землището на с. Глава, ЕКАТТЕ 14934,
местността Горно ливаде, община Червен бряг,
област Плевен, ПУП – ПЗ е придружен от проект
за подробни устройствени планове (ПУП – ПП)
за линейните обекти на техническата инфраструктура – план-схеми с парцеларни планове
за електропровод и водопровод за захранване на
посочените имоти, както следва: ПУП – парцеларен план (ПУП – ПП) на трасе на водопровод – ново трасе за водоснабдяване на имоти с
№ 287021 и № 287031, както и за новообразувани
имоти с № 287032, № 287033, № 287034, № 287036
и № 287037, м. Горното ливаде, землището на
с. Глава, община Червен бряг, област Плевен, и
ПУП – парцеларен план (ПУП – ПП) на трасе
на електропровод, подземно електрозахранване
НН за имоти № 287021 и № 287031, както и за
новообразувани имоти с № 287032, № 287033,
№ 287034, № 287036 и № 287037, м. Горното ливаде, землището на с. Глава, община Червен бряг,
област Плевен. Изработването на ПУП – ПЗ
и ПУП – ПП е допуснато с Решение № 179 от
28.03.2016 г. на Общинския съвет – гр. Червен
бряг. Проектът е на разположение за запознаване
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от заинтересованите лица в сградата на общината, ул. Антим I № 1, стая 204, Червен бряг.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
на обявлението заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
10260
23. – Община Чирпан на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че са изработени проекти за
изменение на ПУП – план за улична регулация
(ПУР) на улица с о.т. 459а-459б-459в-459 и план
за регулация (ПР) за УПИ ХVІІ – „За производствена и складова дейност“ в кв. 109 по плана на
гр. Чирпан, община Чирпан, област Стара Загора.
Проектите за изменение на ПУП – план за улична
регулация (ПУР) на улица с о.т. 459а-459б-459в-459
и план за регулация (ПР) за УПИ XVII – „За
производствена и складова дейност“, в кв. 109
по плана на гр. Чирпан предвиждат отпадане на
улица с о.т. 459а-459б-459в-459, вследствие на което
986 кв. м общинско място да бъде присъединено
към УПИ XVII – „За производствена и складова дейност“, в кв. 109 по плана на гр. Чирпан.
Проектите могат да бъдат разгледани в стая № 1,
ет. 1 в сградата на общинската администрация.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до Община
Чирпан в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
10315
24. – Община Чирпан на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че са изработени проекти за
изменение на ПУП – план за улична регулация
(ПУР) на улица с о.т. 191а-192а и улица с о.т. 193194 и план за регулация (ПР) за УПИ II-381 в кв.
21 по плана на с. Средно градище, община Чирпан,
област Стара Загора. Проектите за изменение на
ПУП – план за улична регулация (ПУР) на улица
с о.т. 191а-192а и улица с о.т. 193-194 и план за
регулация (ПР) за УПИ II-381, кв. 21, предвиждат отпадане на улица с о.т. 191а-192а (69 кв. м)
и улица с о.т. 193-194 (108 кв. м), вследствие на
което общо 177 кв. м общинско място от двете
улици се присъединява към УПИ II-381, кв. 21,
по плана на с. Средно градище. Проектите могат
да бъдат разгледани в стая № 1, ет. 1 в сградата
на общинската администрация. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до Община Чирпан в едномесечен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
10316

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Бургас, на основание чл. 181 във връзка с чл. 188 АПК съобщава,
че е постъпила жалба от Делян Иванов Иванов с
постоянен адрес Бургас, ул. Александровска 137,
вх. 3, ет. 8, Живко Русев Стайков с постоянен
адрес Бургас, ул. Г. С. Раковски 52, ет. 5, ап. 10,
и Християн Радев Митев с адрес Бургас, ул.
Патриарх Евтимий 15, ет. 1, против Разрешение
за отсичане на дълготрайна растителност № 23
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от 27.10.2016 г., издадено от директор в дирекция
„Строителство“ при Община Бургас. По оспорването е образувано адм.д. № 2289/2016 г., което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 14.02.2017 г. от 11 ч.
10246
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава,
че е постъпил протест от прокурор при Окръжна
прокуратура – Велико Търново, против чл. 20, т. 3
(в частта за паркирането), 4 и 9 от Наредбата за
опазване на обществения ред в община Елена,
приета с Решение № 46 по протокол № 18 от
22.09.1992 г. на Общинския съвет – гр. Елена, с
искане за прогласяването им за нищожни, алтернативно – за отменянето им като незаконосъоб
разни, за което е образувано адм.д. № 777/2016 г.
по описа на Административния съд – Велико
Търново. Съдебното заседание е насрочено за
27.01.2017 г. от 10 ч.
10248
Административният съд – Кюстендил, на основание чл. 181, ал. 1 във връзка с чл. 188 АПК
обявява, че е постъпил протест от прокурор
в Районна прокуратура – Дупница, с който се
оспорват като незаконосъобразни разпоредбите
на чл. 19, т. 4, 5 и 6 от Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на
територията на община Бобов дол. Оспорените
разпоредби са приети с Решение № 99 по протокол
№ 5 от 30.05.2016 г. от заседание на Общинския
съвет – гр. Бобов дол, с което е приета Наредбата
за реда и условията за извършване на търговска
дейност на територията на община Бобов дол. По
протеста е образувано адм. дело № 277/2016 г. по
описа на Административния съд – Кюстендил.
10373
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава, че е
образувано адм. дело № 2848 по описа за 2016 г. на
Административния съд – Пловдив, ХХVІІІ състав,
по протест на Окръжна прокуратура – Пловдив,
против Наредбата за организацията и контрола
при паркиране и престой на МПС и безопасност
на движението на превозните средства и гражданите на територията на Асеновград, приета
с Решение № 1670, взето на редовно заседание
на Общинския съвет – Асеновград, с протокол
№ 52 от 29.10.2014 г. в частта, създаваща задължение за заплащане на глоба в размер 200 лв. за
„паркиране на МПС в паркове, градини и зелени
площи“, като противоречаща на нормативен акт
от по-висока степен – чл. 178е ЗДвП.
10249
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава, че е образувано адм. д. № 2723 по описа
за 2016 г. на Административния съд – Пловдив,
ХХVІІІ състав, по протест на Районна прокуратура – Пловдив, против чл. 15, ал. 2, т. 5 и 6 и
чл. 19, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от Наредбата за реда и
условията за издаване на разрешение за поставяне
на временни преместваеми съоръжения и елементи на градското обзавеждане на територията
на община Сопот, приета с Решение № 103, взето
с протокол № 16 от 30.07.2004 г. на Общинския
съвет – гр. Сопот.
10250
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Административният съд – Силистра, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжна прокуратура – Силистра, на
чл. 47, ал. 1, т. 5, чл. 50, ал. 1 и чл. 61, ал. 2, т. 1
от Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с имущество
на Община Ситово, област Силистра, приета с
Решение № 30 по протокол № 2 от 29.02.2016 г.
на Общинския съвет – с. Ситово, по което е
образувано адм.д. № 172 по описа на Административния съд – Силистра, за 2016 г., насрочено
за 1.02.2017 г. от 10,30 ч.
10287
А д м и н ис т рат и вн и я т с ъд – Си л ис т ра , на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
Наредбата за реда за придобиване, стопанисване,
управление и разпореждане с общинско имущество
на Община Тутракан, приета с Решение № 295 по
протокол № 25 от 26.02.2009 г. от заседание на
Общинския съвет – гр. Тутракан, е оспорена от
прокурор в Окръжна прокуратура – Силистра, в
частта є на чл. 4, ал. 4, чл. 17, ал. 1, чл. 21, ал. 6 и
чл. 43, ал. 1, т. 3 и по протеста е образувано адм.д.
№ 182 по описа на Административния съд – Силистра, за 2016 г., насрочено за 25.01.2017 г. от 11 ч.
10288
Административният съд – Смолян, на основание чл. 185, ал. 1 АПК е образувал адм. д.
№ 265/2016 г. по протест от районния прокурор
на Районна прокуратура – Девин, срещу чл. 52 и
чл. 55, ал. 2 и 3 от Наредба № 1 на Общинския
съвет – гр. Девин, за поддържане и опазване на
обществения ред в община Девин, приета с Решение № 27 от 26.03.2009 г., допълнена с Решение
№ 67 от 30.06.2009 г., допълнена с Решение № 127
от 17.09.2015 г. на Общинския съвет – гр. Девин,
изменена с Решение № 37 от 22.12.2015 г. Съдът
уведомява, че делото е насрочено за 18.01.2017 г.
от 13,40 ч., като заинтересованите лица могат да
поискат с писмена молба да се присъединят към
оспорването или да встъпят като страна наред с
административния орган до началото на устните
състезания при всяко положение на делото.
10251
Административният съд – Смолян, на основание чл. 188 АПК съобщава, че е образувано
адм. дело № 270/2016 г. по протест на Районна
прокуратура – Смолян, срещу нормите на чл. 9,
ал. 1, чл. 10, ал. 2, 3 и 4 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, пожарната безопасност и защита на населението, поддържане на
чистотата, опазване на околната среда и защита
на имуществото на територията на община Баните, област Смолян, приета с Решение № 97,
взето по протокол № 10 от 30.06.2008 г. Съдът
уведомява, че делото е насрочено за 7.02.2017 г.
от 13,30 ч., като заинтересованите лица могат да
поискат с писмена молба да се присъединят към
оспорването или да встъпят като страна наред с
административния орган до началото на устните
състезания при всяко положение на делото.
10293
Административният съд – София-град, второ
отделение, 31 състав, съобщава, че по постъпила
жалба на Чавдар Николов Трендафилов и Стефка
Георгиева Табакова, с която се оспорва Решение
№ 541 от 23.07.2015 г. на Столичния общински
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съвет, с което е одобрен план за регулация и
застрояване и план-схеми на инженерната инфраструктура на м. Прилежащи квартали на ул.
Железни врата, в частта му относно имот 226,
кв. 104а, е образувано адм. д. № 1212/2016 г. по
описа на съда, насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 6.02.2017 г. от 13,50 ч.
Заинтересованите лица могат да подадат молба
за конституиране като ответници в едномесечен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“.
10292
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181 АПК съобщава, че е постъпил
протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който са оспорени разпоредбите на чл. 4, ал. 1 и чл. 49, ал. 3 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество, приета с Решение № 162
от 13.11.2008 г. на Общинския съвет – гр. Чирпан,
по който е образувано адм. д. № 529/2016 г. по
описа на Административния съд – Стара Загора,
насрочено за 2.02.2017 г. от 10,30 ч.
10247
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава,
че е постъпил протест от прокурор при Окръжна прокуратура – Хасково, против чл. 64, ал. 1,
т. 1 от Наредба № 1 за поддържане и опазване
на обществения ред на територията на община
Ивайловград в частта, с която за нарушаване на
забраната по чл. 39, т. 1 и 3 е предвидена глоба
на нарушителите – физически лица, от 100 до
300 лв., а за ЕТ и юридически лица – глоба от
200 до 500 лв., по който е образувано адм.д.
№ 695/2016 г. по описа на Административния
съд – Хасково, насрочено за 1.02.2017 г. от 11 ч.
10319
Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК, приложим съгласно
чл. 188 АПК, съобщава, че е постъпил протест
от прокурор при Окръжна прокуратура – Шумен,
срещу чл. 23 от Наредба № 1 на Общинския съвет – гр. Велики Преслав, за опазване и поддържане на обществения ред, чистотата и имуществото,
предназначено за общо ползване на територията
на община Велики Преслав, приета от Общинския съвет – гр. Велики Преслав. Въз основа на
протеста е образувано адм.д. № 342/2016 г., което
е насрочено за 30.01.2017 г. от 9 ч.
10289
Великотърновският районен съд уведомява
Ердал Севиндик, роден на 30.01.1972 г. в Репуб
лика Турция, с неизвестен адрес и без регист
риран постоянен и настоящ адрес в Република
България, че има качеството на ответник по гр.д.
№ 2453/2016 г. по описа на ВТРС, образувано по
предявен от Галя Христова Василева иск по чл. 49,
ал. 1 СК, и следва да се яви в деловодството на
ВТРС за връчване на съобщение по чл. 131 ГПК
ведно с искова молба и приложенията към нея.
10294
Благоевградският окръжен съд обявява, че
има образувано гражданско дeло № 191/2016 г. по
искова молба с ищец – Комисията за отнемане на
незаконно придобито имущество, и ответници:
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Борислав Костадинов Мавродиев с постоянен и
настоящ адрес гр. Гоце Делчев, ул. Пирин 45; Вероника Иванова Мавродиева с постоянен и настоящ
адрес: гр. Гоце Делчев, ул. Пирин 45, и „Мар-Бо
Груп“ – ЕООД (в процедура по несъстоятелност),
ЕИК 101688860, представлявано от управителя
Георги Кирилов Прешелков, със седалище и адрес
на управление: с. Борово, община Гоце Делчев,
ул. 1-ва № 1, с правно основание: чл. 74, ал. 2
ЗОПДНПИ, и с цена на иска: 534 589,66 лв., с
която се иска да се отнеме в полза на държавата
следното имущество на ответниците:
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка чл. 62
ЗОПДНПИ от Борислав Костадинов Мавродиев:
– сумата в размер 2500 лв., представляваща
равностойност та на наличните дру жествени
дялове от капитала на „Джъст Брандс“ – ООД,
ЕИК 200169461.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 и с чл. 62 ЗОПДНПИ от Борислав Костадинов
Мавродиев:
– сумата в размер 5000 лв., представляваща
равностойността на продадените дружествени
дялове от капитала на „Мар-Бо Груп“ – ЕООД,
ЕИК 101688860.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ от Борислав Костадинов Мавродиев:
– незастроен поземлен имот с площ 1260 кв. м,
с планоснимачен № 649 по плана на с. Абланица,
община Хаджидимово, област Благоевград, придобит с нотариален акт, вписан под № 96, том II,
дело № 329 от 18.02.2008 г. на СВ – Гоце Делчев;
пазарната стойност към момента на придобиване
е в размер 8879,10 лв.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ от Борислав Костадинов Мавродиев:
– сумата в размер 17 600 лв., представляваща
върнат заем.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 и с чл. 62 ЗОПДНПИ от Борислав Костадинов
Мавродиев:
– сумата в размер 68 500 лв., представляваща
стойността на отчужденото движимо имущество
(МПС) по пазарни цени към момента на продажбата.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ от Борислав Костадинов Мавродиев:
– сумата в размер 91 683,71 лв., представляваща вноски на каса.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ от Борислав Костадинов Мавродиев:
– сумата в размер 41 702,26 лв., представляваща получени преводи от трети лица.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ от Вероника Иванова Мавродиева:
– сумата в размер на 6640 лв., представляваща
вноски на каса.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ от Вероника Иванова Мавродиева:
– сумата в размер 22 334,90 лв., представляваща получени преводи от трети лица.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ от Борислав Костадинов Мавродиев:
– сумата в размер 49 721,16 лв., представляваща погасителни вноски по кредит.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ от Борислав Костадинов Мавродиев:
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– сумата в размер 80 028,53 лв., представляваща погасителни вноски по кредитна карта.
На основание чл. 66, ал. 1 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ от Борислав Костадинов Мавродиев:
– сумата в размер 140 000 лв., представляваща лична вноска на собственика в капитала на
„Мар-Бо Груп“ – ЕООД.
Делото е насрочено за разглеждане в съдебно
заседание на 25.04.2017 г. от 13 ч. в зала № 2 на
Окръжния съд – Благоевград, и третите лица,
които претендират самостоятелни права върху
посоченото имущество, могат да предявят съответния иск до приключване на съдебното дирене
в първата инстанция.
10379
Варненският окръжен съд, XII състав, обявява,
че е образувано гр.д. № 212 по описа за 2016 г.
на ВОС, XII състав, по искания на КОНПИ за
отнемане, както следва:
I. От Страхил Христов Сиболерски:
1. недвижим имот – дворно място, цялото
застроено и незастроено с площ 590 кв. м, намиращо се в Карлово, на ул. Бенковска 24, ведно
с построените в имота жилищна сграда с РЗП
36 кв. м, ведно с мазе с площ 18 кв. м, второстепенна сграда с РЗП 33 кв. м, навес без оградни
стени с РЗП 24 кв. м и ведно с всички строителни
подобрения и трайни насаждения, намиращи се
в имота, който съгласно одобрения подробен
устройствен план със Заповед № 700 от 1995 г.
съставлява НУПИ VIII-2378 в квартал 122, като
съгласно одобрения кадастрален план със Заповед
№ 300-4-21 от 2004 г. имотът съставлява част от
ПИ 2709 и участва с площ 485 кв. м до съседи:
улица, УПИ Х-3627, УПИ XV-2330, УПИ XI-2397,
и ден т ификатор понастоящем 36498.503.2709,
придобит с нотариален акт № 157, том IV, peг.
№ 11077, дело № 757 от 13.08.2008 г. (акт № 139,
том IX, дело № 193508 от 13.08.2008 г. на СВ при
АВ – Карлово), собственост на Страхил Христов
Сиболерски, на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във
връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ, пазарна стойност
към момента на искането 21 600 лв., цена на
искането: 7341,10 лв.;
2. недвижим имот – апартамент № 12 – незавършено строителство, на етап груб строеж, с
кадастрален номер 10135.2022.12.1.12, намиращ се
на третия етаж на жилищна сграда с кадастрален
номер 10135.2022.12.1, построена във Варна, район
„Приморски“, квартал Виница, ул. Свети Мина 9,
идентификаторите по КККР, одобрени със Заповед
№ РД-18-92 от 14.10.2008 г. на и.д. АГКК, със застроена площ 55,70 кв. м, състоящ се от: коридор,
дневна с трапезария, спалня, баня с тоалетна и
две тераси, при граници по акт за собственост:
апартамент № 13, стълбище и апартамент № 11,
заедно с избено помещение № 15, намиращо се на
сутеренен етаж, с площ 2,36 кв. м, при съседи за
избата: фитнес, коридор, изба № 14 и изба № 16,
както и съответните 3,6769 % идеални части от
общите части на сградата; както и съответните
3,3352 % идеални части от правото на строеж
върху мястото, върху което е построена сградата, придобит с нотариален акт № 157, том I, peг.
№ 4863, дело № 138 от 9.07.2010 г. (акт № 107, том
XXXIV, дело № 7409 от 12.07.2010 г. на СВ при
АВ – Варна), собственост на Страхил Христов
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Сиболерски, на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във
връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ, пазарна оценка към
момента на искането 49 400 лв.;
3. лек автомобил, марка „Дайхатсу“, модел „Куоре“, peг. № РВ2320МХ,рама № JDAL501S000010935,
двигател № ED204251947, дата на първа регистрация 31.05.1995 г., придобит с договор за покупкопродажба на МПС от 25.09.2011 г., собственост на
Страхил Христов Сиболерски, на основание чл. 63,
ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ, пазарна стойност към момента на искането 1100 лв.;
4. лек автомобил, марка „Мазда“, модел „6“,
peг. № РВ2928РР, рама № 1YVHZ8BHXA5M16291,
двигател № L510313597, дата на първа регистрация
10.01.2010 г., придобит с договор за покупкопродажба на МПС от 28.09.2011 г.,собственост
на Страхил Христов Сиболерски, на основаниечл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ,
пазарна стойност на автомобила към момента на
искането 8500 лв.;
5. Д жет Бомбардиер JET SK I/R R N UM:
ZZN46453C404/SEADOO, придобит с договор от
19.03.2008 г. от Agua Jet Powersports INC., Brampton,
Ontario, Canada, регистриран със свидетелство за
собственост № А-0533-12/20.07.2013 г., издадено
от ИА „Морска администрация“, собственост на
Страхил Христов Сиболерски, на основание чл. 63,
ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ, пазарна стойност към момента на искането 8600 лв.;
6. Д жет Бомбардиер JET SK I/R R N UM:
ZZN07732A404/SEADOO, придобит с договор от
19.03.2008 г. от Agua Jet Powersports INC., Brampton,
Ontario, Canada, собственост на Страхил Христов
Сиболерски, на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във
връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ, пазарна стойност
към момента на искането 4700 лв.;
7. Д жет Бомбардиер JET SK I/R R N UM:
ZZN07460A404/SEADOO, придобит с договор от
19.03.2008 г. от Agua Jet Powersports INC., Brampton,
Ontario, Canada, собственост на Страхил Христов
Сиболерски, на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във
връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ, пазарна стойност
към момента на искането 4700 лв.;
8. иззети в хода на разследването по ДП
№ 348/2013 г. пари чни средст ва от банкова
касета № 6 в трезор в „Първа инвестиционна
банка“ – АД, клон Карлово, ползвана от Страхил
Сиболерски (съгласно протокол за претърсване и
изземване от 20.08.2013 г.), както следва:
– 370 бр. банкноти с номинал по 20 брит. паунда всяка – общо 7400 британски паунда;
– 210 бр. банкноти с номинал по 100 щатски
долара всяка – общо 21 000 щатски долара;
– 40 бр. банкноти с номинал по 100 канадски
долара всяка – общо 4000 канадски долара;
– 4 бр. банкноти с номинал по 500 евро всяка – общо 2000 евро, с левова равностойност в
общ размер 56 870,15 лв.,
всички предадени за съхранение в банкова
касета, ползвана от ОД на МВР – Пловдив, в
„Уникредит Булбанк“ – АД, клон Пловдив, на
основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 68
и с чл. 62, чл. 69, ал. 2, т. 2 ЗОПДНПИ;
9. парична равностойност на отчуждено от
Страхил Христов Сиболерски движимо имущест
во (МПС), на основание чл. 72 във връзка с чл. 63,
ал. 2, т. 1 и чл. 62 ЗОПДНПИ, както следва:
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– сума в размер 12 487,25 лв. от продажбата
на лек автомобил, марка „Мицубиши“, модел
„Еклипсе“, peг. № РВ6137ВР;
– сума в размер 9300 лв. от продажбата на лек
автомобил, марка „Тойота“, модел „Фж Крюизер“,
peг. № РВ0248ВМ;
– сума в размер 36 200 лв. от продажбата на
лек автомобил, марка „Ягуар“, модел „ХФ“, peг.
№ РВ6506РА;
– сума в размер 3400 лв. от продажбата на
лек автомобил, марка „Рено“, модел „Лагуна“,
peг. № РВ3400МХ;
– сума в размер 18 300 лв. от продажбата
на лек автомобил, марка „Ланд Ровер“, модел
„Дискавари“, peг. № РВ7562РА;
10. парични средства по банкови сметки с титуляр Страхил Христов Сиболерски на основание
чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ:
– сумата в размер 195,58 лв., внесена по разплащателна сметка в EUR с № 13675791 в „Банка
ДСК“ – ЕАД;
– сумата в размер 356,17 лв., равняващи се
на 287,23 USD, внесена през 2008 г. по разплащателна сметка в USD – BG65CECB97901193474500
в „Централна кооперативна банка“ – АД;
– с у м ат а в р а з ме р 13 959 л в., вне с ен а
от т рето лице, по разплащателна сметка в
USD – BG65CECB97901193474500 в „Централна
кооперативна банка“ – АД;
– с у м а т а в р а з м е р 7 3 2 , 41 л в . , в н е с е на през 2013 г. по разплащателна сметка в
USD – BG65CECB97901193474500 в „Централна
кооперативна банка“ – АД;
– сумата в общ размер 13 369,01 лв., внесена по разплащателна сметка в левове с IBAN
BG17UNCR76301076956790 в „УниКредит Булбанк“ – АД;
– сумата в размер 1980,55 лв., прехвърлена
от сметка BG09 BFTB 76301076956790 по сметка
(кредитна карта) с IBAN BG 18 BFTB76301076
9767 07 в „УниКредит Булбанк“ – АД, за периода
от 2006 до 2007 г.;
– сума в общ размер 2341,89 лв., прехвърлена
от сметка BG09 BFTB 76301076956790 по сметка
(кредитна карта) с IBAN BG26UNCR76301076976707
в „УниКредит Булбанк“ – АД, за периода от 2007
до 2012 г.;
– су мата в ра змер 18 867,92 л в., внес ен а п о с м е т к а (к р е д и т н а к а р т а) с I B A N
BG26UNCR76301076976707 в „УниКредит Булбанк“ –
АД, за периода от 2007 до 2013 г.;
– сумата в размер 8020,92 лв., внесена по
сметка (картова) с IBAN BG83BFTB76301076958853
в „УниКредит Булбанк“ – АД, за периода от 2006
до 2007 г.;
– сумата в размер 1081,48 лв., получена от
сметка BG83 BFTB 76301076958853 през 2007 г.
по сметка с IBAN BG91 UNCR76301076958853 в
„УниКредит Булбанк“ – АД;
– сумата в размер 8000 лв., получена от сметка
BG17UNCR76301076956790 през 2007 г. по депозитна сметка IBAN BG17 UNCR70002500435015 в
„УниКредит Булбанк“ – АД;
– сумата в размер 7000 лв., внесена по депозитна сметка IBAN BG17 UNCR70002500435015 в
„УниКредит Булбанк“ – АД, за 2007 г.;

ВЕСТНИК

БРОЙ 103

– сумата в размер 15 000 лв., преведена
о т т ре т о л и це, по депози т на сме т к а IBA N
BG17 UNCR70002500435015 в „УниКредит Булбанк“ – АД;
– сумата в размер 7823,34 лв., внесена от проверяваното лице за 2006 и 2007 г. по разплащателна
сметка в USD с IBAN BG 63 BFTB76301175656810
в „УниКредит Булбанк“ – АД;
– сумата в размер 11 562,90 лв., внесена от
трети лица по разплащателна сметка в USD с
IBAN BG71 UNCR76301175656810 в „УниКредит
Булбанк“ – АД;
– сумата в размер 14 591,35 лв., внесена за
2011 г. от проверяваното лице по разплащателна
сметка в USD с IBAN BG71 UNCR76301175656810
в „УниКредит Булбанк“ – АД;
– сумата в размер 28 776,92 лв., получена от
сметка с BG71 UNCR76301175656810 по депозитна
сметка в USD с IBAN BG56 UNCR70002500435089
в „УниКредит Булбанк“ – АД;
– с у мат а в ра змер 9687,2 8 л в., вне с ена
по депози т на сме т к а в USD с IBA N BG56
U NC R7 0 0 0 2 5 0 0 435 0 8 9 в „Ун и К р е д и т Бу л банк“ – АД, за 2007 г.;
– сумата в размер 7579,93 лв., представляваща изтеглени от сметка по кредитна карта
IBAN BG94RZBB91554015681107 в „Райфайзен
Банк“ – ЕАД, суми за периода от 2007 до 2009 г. вкл.;
– су мата в размер 12 092 ,66 л в., внесена по разп лащателна смет ка в левове с
IBAN BG44R ZBB91554415681101 в „Райфайзен
Банк“ – ЕАД, за периода от 2007 до 2012 г.;
– с у мат а в ра змер 32 8 586 ,2 3 л в., вне сена по разплащателна сметка с IBA N
B G 4 4 R Z B B 9 1 5 5141 5 6 8 1 1 0 6 в „ Р а й ф а й з е н
Банк“ – ЕАД, за периода от 2006 до 2008 г.;
– сумата в размер 11 982,82 лв., внесена от
трети лица през 2007 г. по разплащателна сметка
с IBAN BG44RZBB91551415681106 в „Райфайзен
Банк“ – ЕАД;
– сумата в размер 11 947,10 лв., внесена от
трети лица през 2008 г., по разплащателна сметка
с IBAN BG44RZBB91551415681106 в „Райфайзен
Банк“ – ЕАД;
– сумата в размер 709,31 лв., представляваща начислени лихви по разплащателна сметка
с IBAN BG44RZBB91551415681106 в „Райфайзен
Банк“ – ЕАД;
– с у м а т а в р а з м е р 1 9, 9 0 л в . , в н е с е на по разп ла щат ел на смет ка в EU R IBA N
BG63FINV915010EUR0KUY7 в „Първа инвестиционна банка“ – АД, за 2009 г.;
– сумата в размер 28 069,30 лв., внесена
по разплащателна сметка в левове с IBA N
BG74FINV91501004032796 в „Първа инвестиционна
банка“ – АД, за периода от 2011 до 2013 г.;
– сумата в размер 2000 лв., получена от
сметка с IBA N BG 39 FIN V 91502015020582
по разплащателна сметка в левове с IBA N
BG74FINV91501004032796 в „Първа инвестиционна
банка“ – АД;
– су мата в размер 10 575 л в., пол у чена
от сметка с IBAN BG 96 FINV91502014973869
по разплащателна сметка в левове с IBA N
BG74FINV91501004032796 в „Първа инвестиционна
банка“ – АД;
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– сумата в размер 3160 лв., внесена от трети
лица за периода 2009 – 2013 г. по разплащателна
сметка в левове с IBAN BG74FINV91501004032796
в „Първа инвестиционна банка“ – АД;
– сумата в размер 6192 лв., представляваща
изтеглени от сметка (кредитна карта) в левове
с IBAN BG98 FINV915010BGN0VHSJ в „Първа
инвестиционна банка“ – АД, суми за периода
от 2012 до 2013 г.;
– сумата в размер 41 152,50 лв., внесена по
с ме т к а , с в о б од ен д епо з и т в USD с I B A N
BG96FINV91502014973869 в „Първа инвестиционна
банка“ – АД, за периода 2011 – 2012 г.;
– сумата в размер 28 116 лв., внесена от трети
лица по сметка, свободен депозит в USD с IBAN
BG96FINV91502014973869 в „Първа инвестиционна
банка“ – АД;
– су мата в размер 5056,63 лв., пол у чена
от сметка с IBA N BG41FIN V91502015429013
по сметка, свободен депозит в USD с IBAN
BG96FINV91502014973869 в „Първа инвестиционна
банка“ – АД;
– сумата в размер 1147,63 лв., представляваща
начислени лихви, по сметка, свободен депозит в
USD с IBAN BG96FINV91502014973869 в „Първа
инвестиционна банка“ – АД;
– сумата в размер 19 000 лв., внесена по свободен
депозит в левове с IBAN BG39FINV91502015020582
в „Първа инвестиционна банка“ – АД, за 2011 г.;
– сумата в размер 249,91 лв., представляваща
начислени лихви, по свободен депозит в левове
с IBAN BG39FINV91502015020582 в „Първа инвестиционна банка“ – АД;
– сумата в размер 1393,60 лв., представляваща начислени лихви, по свободен депозит в
USD IBAN BG41FINV91502015429013 в „Първа
инвестиционна банка“ – АД;
– сумата в размер 249,08 лв., внесена по свободен депозит в USD с IBAN BG83FINV91502015601693
в „Първа инвестиционна банка“ – АД;
– сумата в размер 496,38 лв., представляваща
начислени лихви по свободен депозит в USD с
IBAN BG83FINV91502015601693 в „Първа инвестиционна банка“ – АД;
– сумата в размер 207,90 лв., представляваща
начислени лихви по свободен депозит в USD с
IBAN BG50FINV91501015892739 в „Първа инвестиционна банка“ – АД;
– сумата в размер 94,39 лв., представляваща
начислени лихви по сметка, свободен депозит в
левове с IBAN BG31FINV91502015504271 в „Първа
инвестиционна банка“ – АД;
– сумата в размер 15 712 лв., внесена по депозитна сметка в USD с № BG20CECB97902193474500
в „Централна кооперативна банка“ – АД;
– с у мат а в ра змер 336, 33 л в., ра вн я ващ и с е на 223,05 USD, п редс та в л я ва ща начислени лихви по депозитна сметка в USD с
№ BG20CECB97902193474500 в „Централна кооперативна банка“ – АД;
11. сумата в размер 133 694,22 лв., представляваща получени от Страхил Христов Сиболерски
суми чрез системата за бързи парични преводи
на MoneyGram и Western Union, на основание
чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ.
II. От Лиляна Тодорова Сиболерска – сумата
общо в размер 76 500,11 лв., представляваща
прехвърлени суми от Страхил Сиболерски по
банкови сметки на Лиляна Сиболерска, на ос-
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нование чл. 65 във връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ,
както следва:
– 13 781,92 лв., равн яващи се на 9305,82
USD, прехвърлена от сметка – свободен депозит
в USD с IBAN BG83FINV91502015601693, c титуляр Страхил Сиболерски по банкова сметка
BG77FINV91502015983108 с титуляр Лиляна Тодорова Сиболерска;
– 40 828,10 лв., равняващи се на 27 567,90
USD, прехвърлена от сметка – свободен депозит
в USD с IBAN BG50FINV91501015892739, с титуляр Страхил Сиболерски по банкова сметка
BG77FINV91502015983108 с титуляр Лиляна Тодорова Сиболерска;
– 21 890,09 лв., прехвърлена от сметка – свободен депозит в левове IBAN BG67FINV91502015958456,
с титуляр Страхил Сиболерски по банкова сметка
BG29FINV91502015983099 с титуляр Лиляна Тодорова Сиболерска.
III. От Лъчезар Стефанов Гишин – сумата общо
в размер 61 749,24 лв., представляваща изпратени
парични средства от Страхил Сиболерски на
Лъчезар Стефанов Гишин, на основание чл. 64,
т. 1 във връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ, както следва:
– 52 948 лв., равняващи се на 42 700 USD,
прехвърлена от разплащателна сметка в USD
BG65CECB97901193474500 в „Централна кооперативна банка“ – АД, с титуляр Страхил Сиболерски
по банкова сметка на Лъчезар Стефанов Гишин
с № 1110025014166 в „Chase Bank“, Чикаго, САЩ;
– 8801,24 лв., изпратена на 7.08.2007 г. за
Германия (получател Лъчезар Стефанов Гишин)
чрез системата за бързи парични преводи на
MoneyGram и Western Union.
IV. От Атанас Лучков Спиров – сумата общо в
размер 6454,26 лв., представляваща изпратени парични средства от Страхил Сиболерски на Атанас
Лучков Спиров на 5.09.2009 г. – за Германия, на
26.06.2010 г., 6.10.2010 г., 17.06.2011 г., 23.08.2011 г.
и 27.08.2011 г. – за Италия, на основание чл. 64,
т. 1 във връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ.
V. От Атанас Панков Ангелов – сумата в размер
3911,66 лв., представляваща изпратени парични
средства от Страхил Сиболерски на Атанас Панков Ангелов, на 14.05.2011 г. и 21.06.2011 г. – за
Италия, на основание чл. 64, т. 1 във връзка с
чл. 62 ЗОПДНПИ.
VI. От Милен Иванов Марковски – сумата в
размер 586,75 лв., представляваща изпратени
парични средства от Страхил Сиболерски на
Милен Иванов Марковски, на 14.01.2012 г. – за
Чехия, на основание чл. 64, т. 1 във връзка с
чл. 62 ЗОПДНПИ.
Указва на заинтересованите лица, че следва
да предявят претенциите върху имуществото в
срок до първото съдебно заседание, насрочено
на 7.04.2017 г. – 15,30 ч.
10378

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
2. – Управителният съвет на Спортен скиклуб Драгалевци 05 – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на клуба на
20.02.2017 г. в читалище „Св. св. Кирил и Методий“, пл. Цар Иван Александър 3, кв. Драгалевци,
София, в 19 ч. при следния дневен ред: 1. отчет
и информация от УС за дейността; 2. освобож-
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даване от отговорност на членовете на УС за
дейността им през 2016 г.; 3. избор на ръководни
органи – нов председател на УС, управителен и
контролен съвет; 4. отчисляване на членове; 5.
приемане на нови членове; 6. промяна в устава
на сдружението; 7. обсъждане и утвърждаване
на годишния доклад по чл. 40, ал. 2 ЗЮЛНЦ; 8.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе при същия
дневен ред в 20 ч. на същото място.
10391
3. – Управителният съвет на сдружение „Българска астрологична асоциация“ – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 25.02.2017 г. в 17 ч. в София,
зала на ул. Голаш 18, при следния дневен ред:
1. отчет на управителния съвет за дейността
на БАА през 2016 г.; 2. приемане на годишния
счетоводен отчет за 2016 г.; 3. освобождаване на
Румяна Тончева като член на УС по лични причини във връзка с постъпила нейна молба и избор
на нов УС; 4. предложения за промени в устава
и седалището на БАА. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе един час по-късно на същото място
и при същия дневен ред.
10308
16. – Управителният съвет на Българската
федерация по самбо на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на 24.02.2017 г.
в 11 ч. в офиса в София, бул. Васил Левски 75,
при следния дневен ред: 1. вземане на решение
за приемане на отчет за дейността на федерацията и на управителния съвет за 2016 г.; проект
за решение: приемане на отчет за дейността на
федерацията и на управителния съвет за 2016 г.;
2. вземане на решение за приемане на отчет
за състезателите за 2016 г.; проект за решение:
приемане на отчет за състезателите за 2016 г.;
3. вземане на решение за приемане отчета на
дейността на председателя и зам.-председателя
и освобождаването им от отговорност за 2016 г.;
проект за решение: приемане на отчет на дейността на председателя и зам.-председателя и
освобождаването им от отговорност за 2016 г.; 4.
вземане на решение за приемане на бюджета на
федерацията за 2017 г.; проект за решение: приема
бюджета на федерацията за 2017 г.; 5. вземане на
решение за освобождаване на председателя на
федерацията от длъжност и от отговорност; проект
за решение: освобождаване на председателя на
федерацията от длъжност и от отговорност; 6.
вземане на решение за освобождаване на управителния съвет на федерацията от длъжност и от
отговорност; проект за решение: освобождаване
на управителния съвет на федерацията от длъжност и от отговорност; 7. вземане на решение за
избор на председател на федерацията; проект за
решение: избира председател на федерацията;
8. вземане на решение за избор на управителен
съвет на федерацията; проект за решение: избор
на членове на управителния съвет; 9. вземане
на решение за одобрение на решението на УС
на федерацията за приемане на нови членове на
федерацията и за освобождаване на членове на
федерацията; проект за решение: одобрява реше-
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нието на УС на федерацията за приемане на нови
членове на федерацията и за освобождаване на
членове на федерацията. Регистрацията започва в
10,30 ч. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
12 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Материалите за общото събрание са на разположение на членовете в офиса на сдружението.
Поканват се всички членове или техни упълномощени представители да присъстват.
10273
15. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност „Спортен клуб „Атом“, Козлодуй, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 21, ал. 2
от устава на сдружението по своя инициатива
свиква общо събрание на членовете на сдружението на 25.02.2017 г. в 10 ч. в заседателната
зала на Бизнес център – Козлодуй, ул. Хаджи
Димитър 1, при следния дневен ред: 1. отчет на
председателя на управителния съвет за преходната 2016 г.; 2. избор на председател и членове
на управителния съвет; 3. промени в устава на
сдружението; 4. организационни дейности; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание се отлага с 1 час,
след което се провежда независимо от броя на
присъстващите членове.
10335
13. – Управителният съвет на сдружение
„Елитен спортен клуб „Морски сговор“ – Пловдив, с решение от 13.12.2016 г. и на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на 11.02.2017 г. в 13 ч. в седалището на
сдружението – Пловдив, ул. Владивосток 18,
Спортен комплекс, Медицински център за рехабилитация и спортна медицина, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на клуба през
2016 г.; 2. одобряване на годишния финансов
отчет за 2016 г.; 3. освобождаване на членовете
на управителния съвет и контролния съвет от
отговорност за дейността им през 2016 г.; 4. избор на управителен съвет и контролен съвет на
сдружението; 5. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 14 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
10310
1. – Управителният съвет на „СТД – Марица
2015“ – с. Марица, Софийска област, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква своите членове на общо
събрание на 24.02.2017 г. в 19 ч. в залата на кметството при следния дневен ред: 1. освобождаване
на член от управителния съвет на сдружението;
2. избиране на нов член на управителния съвет
на сдружението; 3. приемане на нови членове;
4. промяна в чл. 19 от устава на „СТД – Марица
2015“; 5. разни.
10376
Поправка. Националната агенция за приходите
прави следното допълнение в приложенията на
Заповед № ЗМФ-1274 от 19.12.2016 г. на министъра на финансите (ДВ, бр. 102 от 2016 г.): Към
утвърдените нови образци на годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците
върху доходите на физическите лица се прибавя
Приложение № 10 (образец 2010):
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ЕГН/ЛН/ЛНЧ/
служебен номер

Образец 2010

Приложение № 10

ползване на данъчни облекчения

Данъчна година

(Приложението е неразделна част от годишната данъчна декларация по чл. 50 от
ЗДДФЛ и се подава заедно с образец 2001)

1

Отбележете данъчните облекчения, ако са ползвани в пълен размер при работодателя по основното трудово
правоотношение към 31 декември на данъчната година, за която се подава декларацията:

2
3
4
5

Данъчно облекчение за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност
Данъчно облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане
Данъчно облекчение за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране
Данъчно облекчение за дарения
Данъчно облекчение за деца
Данъчно облекчение за деца с увреждания

6
Забележки:
1. Когато е отбелязано, че данъчно облекчение е ползвано в пълен размер при работодателя по основното трудово правоотношение,
не се попълва съответната част в приложението и не се прилагат необходимите за това облекчение документи.
2. Размерът на ползваното при работодателя облекчение се попълва само в Част VІІІ от приложението, като данните се вземат от
издадената от работодателя служебна бележка (образец № 1).

Част І – Данъчно облекчение за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност
Към декларацията прилагам копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК
1

>>
Тази сума се вписва
на ред 1 в колона 3
от Част VІІІ >>

Размер на данъчното облекчение (максималният размер е 7920 лв.)

Част ІІ – Данъчно облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане
№
1
1
2
3

4
5
6

Размер на
личните
вноски
3

Вид на личните вноски, направени през годината
2

Направени през годината лични вноски за допълнително доброволно осигуряване
Размер на данъчното облекчение за ползване от сумата от годишните данъчни
основи по чл. 17 от ЗДДФЛ (направени през годината лични вноски до 10% от ред 1 в Част ІV на обр. 2001)
Размер на данъчното облекчение за ползване от годишната данъчна основа по
чл. 28 от ЗДДФЛ (направени през годината лични вноски до 10% от ред 4, Част ІV от Приложение № 2)

Х
Тази сума се вписва
на ред 2 в колона 4
на Част VІІІ >>
Тази сума се вписва
на ред 2 в колона 5
на Част VІІІ >>

Направени през годината лични вноски за доброволно здравно осигуряване и
премии по застраховки „Живот“
Размер на данъчното облекчение за ползване от сумата от годишните данъчни
основи по чл. 17 от ЗДДФЛ (направени през годината лични вноски до 10% от ред 1 в Част ІV на обр. 2001)
Размер на данъчното облекчение за ползване от годишната данъчна основа по
чл. 28 от ЗДДФЛ (направени през годината лични вноски до 10% от ред 4, Част ІV от Приложение № 2)

Размер на
данъчното
облекчение
4

Х
Тази сума се вписва
на ред 3 в колона 4
на Част VІІІ >>
Тази сума се вписва
на ред 3 в колона 5
на Част VІІІ >>

Част ІІІ – Данъчно облекчение за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране
Към декларацията прилагам копия на документи, удостоверяващи направените вноски >>
1

Размер на данъчното облекчение

направени през годината)

(вноски по чл. 9а от Кодекса за социално осигуряване,

Тази сума се вписва
на ред 4 в колона 3
от Част VІІІ >>

Част ІV – Данъчно облекчение за дарения
Към декларацията прилагам:
1. Копия на документи, удостоверяващи, че дареното лице е от изброените в номенклатурата под тази таблица и че предметът на дарението е
получен >>
2. Официален легализиран документ, удостоверяващ статута на получателя на дарението, издаден (заверен) от компетентен орган на съответната
чужда държава и неговият превод на български език, извършен от заклет преводач >>
(документите в т. 2 се прилагат към декларацията, ако дарението е в полза на идентично или сходно лице, установено в друга държава – членка на ЕС или
държава – страна по Споразумението за ЕИП).

1

Размер на направените през годината дарения в полза на лица с код 01

2

Размер на данъчното облекчение за дарения в полза на лица с код 01

3

Размер на направените през годината дарения в полза на лица с код 02

4

Размер на данъчното облекчение за дарения в полза на лица с код 02

5

Размер на направените през годината дарения в полза на лица с код 03

6

Размер на данъчното облекчение за дарения в полза на лица с код 03

7

Общ размер на данъчното облекчение

(вписва се общата сума на направените през годината дарения в полза на лица с код 01, съгласно номенклатурата)
(сумата от ред 1 се редуцира до 5% от сумата на ред 1 в Част ІV на Образец 2001)

(вписва се общата сума на направените през годината дарения в полза на лица с код 02, съгласно номенклатурата)
(сумата от ред 3 се редуцира до 15% от сумата на ред 1 в Част ІV на Образец 2001)

(вписва се общата сума на направените през годината дарения в полза на лица с код 03, съгласно номенклатурата)
(сумата от ред 5 се редуцира до 50% от сумата на ред 1 в Част ІV на Образец 2001)

(сборът от сумите по ред 2, ред 4 и
ред 6 се редуцира до 65% от сумата на ред 1 в Част ІV на Образец 2001)

Тази сума се вписва на ред 5 в
колона 4 от Част VІІІ >>
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Номенклатура на лицата, в чиято полза е извършено дарение

01

здравни заведения по чл. 21, ал. 2, т. 1-3 от Закона за здравето; лечебни заведения; специализирани институции за предоставяне на социални
услуги съгласно Закона за социално подпомагане, както и на Агенцията за социално подпомагане и на Фонд "Социална закрила" към министъра на
труда и социалната политика; специализирани институции за деца съгласно Закона за закрила на детето, както и на домове за отглеждане и
възпитание на деца, лишени от родителска грижа; детски ясли, детски градини, училища, висши училища или академии; бюджетни предприятия
по смисъла на Закона за счетоводството; регистрирани в страната вероизповедания; специализирани предприятия или кооперации на хората с
увреждания, вписани в регистъра по чл. 29 от Закона за интеграция на хората с увреждания, както и в полза на Агенцията за хората с
увреждания; Българския Червен кръст; културни институти, читалища, както и за целите на културния, образователния или научния обмен по
международен договор, по който Република България е страна; юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на
юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, с изключение на организации, подпомагащи културата
по смисъла на Закона за меценатството; фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници"; комуни за лечение на наркозависими;
детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ).
Дарение за култура
Център „Фонд за лечение на деца” и Център „Фонд за асистирана репродукция“

02
03

Част V – Данъчно облекчение за млади семейства
Към декларацията прилагам:
1

Документ, издаден от банката кредитозаемател, удостоверяващ размера на направените през годината лихвени
плащания по първите 100 000 лв. от главницата на ипотечния кредит за закупуване на жилище >>

Декларация по чл. 22а, ал. 3 от ЗДДФЛ

2

(На основание чл. 22а, ал. 3 от ЗДДФЛ данъчното облекчение се ползва до размера
на сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 и при условие, че данъчно задълженото лице представи писмена декларация от
съпруга/та, че няма да ползва данъчното облекчение за съответната данъчна година) >>
Легализиран превод на български език, извършен от заклет преводач на документа по т. 1 (този
документ се прилага, ако банката кредитозаемател е установена за данъчни цели в друга държава - членка на ЕС или в друга държава
- страна по Споразумението за ЕИП) >>

3

Официални легализирани документи, удостоверяващи наличието на условията по чл. 22а, ал. 1 от
ЗДДФЛ, издадени от компетентните органи на съответната чужда държава, и техният превод на
български език, извършен от заклет преводач (тези документи се прилагат, ако деклараторът е чуждестранно

4

физическо лице, установено за данъчни цели в държава - членка на ЕС, или в друга държава - страна по Споразумението за ЕИП) >>

Декларирам следните обстоятелства и условия за ползване на данъчното облекчение:

(Съгласно чл. 22а, ал. 4 от ЗДДФЛ, обстоятелствата и условията, при наличието на които може да се ползва данъчното облекчение за млади
семейства, се декларират от лицето в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.)

1

За данъчната година съм местно лице на Република България >>

2

За данъчната година съм местно лице на друга държава – членка на ЕС, или държава - страна по Споразумението за
ЕИП >>

3

Договорът за ипотечния кредит е сключен от:

4

Дата на сключване на договора за
ипотечен кредит >>

5

Ипотекираното жилище е единствено жилище за семейството през данъчната година >>

6

Данни за лицето, за което
се прилага декларацията
по чл. 22а, ал. 3 от ЗДДФЛ

(посочват се собственото и фамилно име на декларатора и/или на съпруга/та, с който/която имат сключен граждански брак)

ден

месец

6.1. Собствено име

година

Към тази дата не съм навършил и/или
съпругът/ата ми не е навършил/а 35-годишна
възраст >>

6.2. Презиме

6.3. Фамилно име

6.5. Код
по т. 6.4

6.4. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП

Ако в т. 6.4 е вписан ЕГН - в т. 6.5 се попълва цифрата 1; ако в т. 6.4 е вписан ЛН – в т. 6.5 се попълва цифрата 2; ако в т. 6.4 е вписан ЛНЧ – в т. 6.5 се
попълва цифрата 3; ако в т. 6.4 е вписан Служебен № от регистъра на НАП – в т. 6.5 се попълва цифрата 4

7

Размер на главницата по ипотечния кредит в лева >>

8

Размер на данъчното облекчение

(вписва се сумата от направените през годината лихвени
плащания върху първите 100 000 лв. от главницата по ипотечния кредит)

Тази сума се вписва
на ред 6 в колона 4
от Част VІІІ >>

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 22А, АЛ. 3 ОТ ЗДДФЛ
1. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП

2. Код по т. 1

4. Постоянен
адрес
3. Име

Ако в т. 1 е вписан ЕГН - в т. 2 се попълва цифрата 1; ако в т. 1 е вписан ЛН – в т. 2 се попълва цифрата 2; ако в т. 1 е вписан ЛНЧ – в т. 2 се попълва
цифрата 3; ако в т. 1 е вписан Служебен № от регистъра на НАП – в т. 2 се попълва цифрата 4
3.1. Собствено име

3.2. Презиме

3.3. Фамилно име

4.1. Област

4.2. Община

4.3. Населено място (гр./с.)

4.4. пощенски код

4.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

5. Декларирам, че няма да ползвам данъчното облекчение за млади семейства за 20…. г.:

2

/подпис/
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Част VІ – Данъчно облекчение за деца
Размер на данъчното облекчение за деца

(отбелязва се една от посочените по-долу суми в съответствие с данните, декларирани в
декларацията по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца – образец 2005, която се прилага към годишната данъчна
декларация)

1

>> 200 лева

2

за едно ненавършило пълнолетие
дете

>> 400 лева

за две ненавършили пълнолетие
деца

>> 600 лева

3

за три и повече ненавършили
пълнолетие деца

Сумата по ред 1, 2 или 3 се вписва на ред 7 в колона 3 от Част VІІІ

Част VІІ – Данъчно облекчение за деца с увреждания
Размер на данъчното облекчение за деца с увреждания (размерът на данъчното
1

облекчение се определя в съответствие с данните, декларирани в декларацията по чл. 22г, ал. 7 от
ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания – образец 2006, която се прилага към
годишната данъчна декларация – до 2000 лв. за всяко дете с увреждания, което отговаря на условията
по чл. 22г от ЗДДФЛ)

Тази сума се вписва
на ред 8 в колона 3
от Част VІІІ >>

Част VІІІ - Ползване на данъчните облекчения
№

Размер на данъчното
облекчение

Вид на данъчното облекчение

1

2

3
за

Размер на данъчното
облекчение, с който се намалява
сумата от годишните данъчни
основи по чл. 17 от ЗДДФЛ
4

Размер на данъчното
облекчение, с който се
намалява годишната данъчна
основа по чл. 28 от ЗДДФЛ
5

1

Данъчно
облекчение
работоспособност

2

Данъчно облекчение за лични вноски за
допълнително доброволно осигуряване

Х

3

Данъчно облекчение за лични вноски за
доброволно здравно осигуряване и
застраховки „Живот”

Х

4

Данъчно облекчение за лични вноски за
осигурителен стаж при пенсиониране

5

Данъчно облекчение за дарения

Х

Х

6

Данъчно облекчение за млади семейства

Х

Х

7

Данъчно облекчение за деца

8

Данъчно
облекчение
увреждания

9

Данъчни облекчения при прилагане на
метод за избягване на двойното данъчно
облагане „Освобождаване с прогресия“

Х

Х

10

Общо:

Х

за

намалена

деца

с

Тази сума се вписва на ред 2
Тази сума се вписва на ред 5 в Част
в Част ІV на образец 2001
ІV от Приложение № 2
Забележка: Колона 5 се попълва, само когато данъчно задълженото лице е придобило доходи от стопанска дейност като едноличен търговец

Подпис на
декларатора

Подпис на упълномощеното лице/
законния представител
За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс

УКАЗАНИЯ:
Приложение № 10 (образец 2010) се попълва от лица,
които ползват предвидените в глава четвърта от ЗДДФЛ данъчни
облекчения за доходи, подлежащи на облагане с данък върху
общата годишна данъчна основа и/или с данък върху годишната
данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ.

на неработоспособността и за годината на изтичане срока на
валидност на решението. За ползване на това данъчно
облекчение се попълват Част І и Част VІІІ.
Данъчно облекчение за лични вноски за доброволно
осигуряване и застраховане по чл. 19, ал. 1 от ЗДДФЛ

Когато конкретно данъчно облекчение е ползвано в пълен
размер
при
работодателя
по
основното
трудово
правоотношение, това обстоятелство се отбелязва на
предвиденото за целта място и не се попълва съответната част
от приложението (Част І, Част ІІ, Част ІІІ, Част ІV, Част VІ или
Част VІІ, в зависимост от вида на облекчението, което е ползвано
в пълен размер при работодателя). В тези случаи се попълва
само в Част VІІІ от приложението.

Сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ се
намалява с направените през годината лични вноски за
допълнително доброволно осигуряване в общ размер до 10 на
сто от сумата от годишните данъчни основи, както и с внесените
през годината лични вноски за доброволно здравно осигуряване
и премии/вноски по договори за застраховки "Живот" в общ
размер до 10 на сто от сумата от годишните данъчни основи. За
ползване на данъчното облекчение се попълват Част ІІ и Част
VІІІ.

Данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност
по чл. 18, ал. 1 от ЗДДФЛ

Данъчно облекчение за лични вноски за осигурителен стаж
при пенсиониране по чл. 20 от ЗДДФЛ

Сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ за
лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност,
определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се
намалява със 7920 лв., включително за годината на настъпване

Сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ се
намалява с внесените през годината за сметка на лицето

3

осигуряване. За ползване на данъчното облекчение се попълват
Част ІІІ и Част VІІІ.
Данъчно облекчение за дарения по чл. 22 от ЗДДФЛ
Сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ се

през годината дарения,Дкакто
Снамалява
Т Р. 1 с4 направени
4
Ъ Рследва:
ЖАВЕН
- до 5 на сто, за дарения с код 01;
- до 15 на сто за дарения за културата с код 02;
осигурителни вноски по чл. 9а от Кодекса за социално
-осигуряване.
до 50 на сто,
за дарения в полза на Център "Фонд за
За ползване на данъчното облекчение се попълват
лечение
наи Част
деца"
Част ІІІ
VІІІ. и/или Център "Фонд за асистирана
репродукция" с код 03.
За ползване
данъчнотоза
облекчение
попълват
Част ІV и
Данъчнонаоблекчение
дарения посечл.
22 от ЗДДФЛ
Част VІІІ.

Сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ се

намаляваоблекчение
с направени през
годината
дарения, по
както
Данъчно
за млади
семейства
чл.следва:
22а от
- до 5 на сто, за дарения
с код 01;
ЗДДФЛ

годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ (за доходи от
стопанска
дейност
като се
едноличен
или от стопанска
Документи,
които
прилагаттърговец
към годишната
данъчна
дейност по чл. 29а от ЗДДФЛдекларация
на физическо лице – регистрирано
като земеделски стопанин). В тези случаи облекченията се
ползват
прислучаите,
спазване в на
предвидената
в чл.
от ЗДДФЛ
Извън
които
облекченията
са 21
ползвани
в пълен
последователност,
следва:
размер
при както
работодателя
по
основното
трудово
1. от сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 от
правоотношение, към декларацията се прилагат следните
ЗДДФЛ.
документи:
2. от годишната данъчна основа по чл. 28, ал. 1 от ЗДДФЛ.

- до 15 на сто за дарения за културата с код 02;

- доот50
на сто, за
даренияоснови
в полза
"Фонд се
за
Сумата
годишните
данъчни
по на
чл. Център
17 от ЗДДФЛ
лечение
на деца" и/или
Център лихвени
"Фонд за
асистирана
намалява
с направените
през годината
плащания
по
репродукция"
с код
03.
ипотечен
кредит за
закупуване
на жилище, когато едновременно
За ползване на данъчното облекчение се попълват Част ІV и
са налице следните условия:
Част VІІІ.
1. договорът за ипотечния кредит е сключен от данъчно
задълженото
лицеоблекчение
и/или от съпруг/а,
който/коятопоимат
сключен
Данъчно
за младис семейства
чл. 22а
от
граждански брак;
ЗДДФЛ
2. данъчно задълженото лице и/или съпругът/ата не са
навършили
35-годишна
възраст
къмоснови
дататапо на
Сумата
от годишните
данъчни
чл. сключване
17 от ЗДДФЛна
се
договора
за ипотечен
кредит; през годината лихвени плащания по
намалява
с направените
ипотечен
кредит за закупуване
когато едновременно
3.
ипотекираното
жилище нае жилище,
единствено
жилище за
са налице
следните
условия:
семейството
през
данъчната
година.
1.
договорът
за
ипотечния
кредит
е
сключен
от 100
данъчно
Когато размерът на ипотечния кредит е по-голям от
000
задълженото
лице и/илиможе
от съпруг/а,
с който/която
имат сключен
лв., данъчното
облекчение
да се ползва
за направени
през
граждански
брак;
годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от
2. данъчно задълженото лице и/или съпругът/ата не са
главницата.
навършили 35-годишна възраст към датата на сключване на
Данъчното облекчение за млади семейства може да се
договора за ипотечен кредит;
ползва само
от местни физически
и от чуждестранни
3. ипотекираното
жилище елица
единствено
жилище за
физически
лица, установени
за данъчни
семейството
през данъчната
година. цели в държава - членка
на ЕС, или
в друга
държава
- страна по
Споразумението
ЕИП.
Когато
размерът
на ипотечния
кредит
е по-голям отза100
000
Данъчното
облекчение
се ползва
досеразмера
суматапрез
от
лв., данъчното
облекчение
може да
ползва за на
направени
годишните
и по
при първите
условие,
годинатаданъчни
лихвени основи
плащания
100 че000данъчно
лв. от
задълженото
лице представи писмена декларация от съпруга/та,
главницата.
за облекчение
млади семейства
може да се
че няма Данъчното
да ползваоблекчение
данъчното
за съответната
ползва
само от
физически
лица и от
чуждестранни
данъчна
година.
За местни
ползване
на данъчното
облекчение
се
физически
лица,
установени
за данъчни цели в държава - членка
попълват
Част V
и Част
VІІІ.

1. Копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК - при ползване
се прилагат
към годишната
данъчна
на Документи,
данъчното които
облекчение
за намалена
работоспособност
по
декларация
чл. 18, ал. 1 от ЗДДФЛ.
2. Копия на документи, удостоверяващи направените лични
Извън случаите, в които облекченията са ползвани в пълен
вноски за осигурителен
стаж при пенсиониране
- при трудово
ползване на
размер
при
работодателя
по
основното
данъчното облекчение
за лични вноски
осигурителен
стаж при
правоотношение,
към декларацията
сезаприлагат
следните
пенсиониране по чл. 20 от ЗДДФЛ.
документи:
3. Документи, доказващи основанието за ползване на
1. Копие
на валидноза
решение
напо
ТЕЛК/НЕЛК
- при ползване
данъчното
облекчение
дарения
чл. 22 от ЗДДФЛ:
на данъчното
намалена работоспособност
- копия наоблекчение
документи,заудостоверяващи,
че дареното по
лице е
чл. 18, ал. 1 от ЗДДФЛ.
от изброените в чл. 22 от ЗДДФЛ и че предметът на дарението е
2. Копия на документи, удостоверяващи направените лични
получен;
вноски
за осигурителен стаж при пенсиониране - при ползване на
- официален
легализиран
документ,
удостоверяващ
статута
данъчното
облекчение
за лични вноски
за осигурителен
стаж при
на
получателя
издаден или заверен от
пенсиониране по чл.на
20 отдарението,
ЗДДФЛ.
компетентен
орган доказващи
на съответната
чужда държава,
и неговият
3. Документи,
основанието
за ползване
на
превод наоблекчение
български за
език,
извършен
от от
заклет
преводач, когато
данъчното
дарения
по чл. 22
ЗДДФЛ:
дарението
е направено
в полза на идентични
или лице
сходни
- копия на
документи, удостоверяващи,
че дареното
е на
от
изброенитев вчл.
чл. 22,
22 от
и че предметът
на дарениетов едруга
изброените
ал.ЗДДФЛ
1 от ЗДДФЛ
лица, установени
получен;
държава – членка на ЕС, или държава – страна по
- официален легализиран
документ, удостоверяващ статута
Споразумението
за ЕИП.
на получателя
на дарението,
или кредитозаемател,
заверен от
4. Документ,
издаден отиздаден
банката
компетентен
орган
на съответната
чужда държава,
и неговият
удостоверяващ
размера
на направените
през годината
лихвени
превод
на
български
език,
извършен
от
заклет
преводач,
плащания по първите 100 000 лв. от главницата на когато
ипотечния
дарението е направено в полза на идентични или сходни на
кредит за закупуване на жилище - при ползване на данъчното
изброените в чл. 22, ал. 1 от ЗДДФЛ лица, установени в друга
облекчение
младинасемейства
чл. 22а от
ЗДДФЛ. по
Когато
държава
– за
членка
ЕС, или подържава
– страна
банката кредитозаемател
е установена за данъчни цели в
Споразумението
за ЕИП.
държава
– членка издаден
на ЕС, или
друга държава
– страна по
4. Документ,
от вбанката
кредитозаемател,
Споразумението
за на
ЕИП,
документът
е придружен
удостоверяващ
размера
направените
през годината
лихвени от
легализиран
превод 100
на 000
български
език, извършен
от заклет
плащания
по първите
лв. от главницата
на ипотечния
преводач.
Когато деклараторът
чуждестранно
физическо
кредит
за закупуване
на жилище е
- при
ползване на
данъчнотолице,
облекчение
семейства
чл. 22а–от
ЗДДФЛ.
установено за
за млади
данъчни
цели в по
държава
членка
на Когато
ЕС, или в
банката
кредитозаемател
за данъчниза цели
друга държава
– странае установена
по Споразумението
ЕИП,в към
държава
– членка
на ЕС, или
в друга държава
– страна
по
декларацията
се прилагат
официални
легализирани
документи,
Споразумението
за ЕИП, на
документът
от 1 от
удостоверяващи наличието
условиятае попридружен
чл. 22а, ал.
легализиран
превод
български език,
извършен
от заклет
ЗДДФЛ, издадени
от на
компетентните
органи
на съответната
чужда
преводач. Когато деклараторът е чуждестранно физическо лице,
държава, и техният превод на български език, извършен от
установено за данъчни цели в държава – членка на ЕС, или в
заклет преводач;
друга държава – страна по Споразумението за ЕИП, към
5. Декларация
по чл.официални
22а, ал. 3легализирани
от ЗДДФЛ –документи,
на основание
декларацията
се прилагат
чл. 22а, ал. 3 отналичието
ЗДДФЛ данъчно
задълженото
лице
удостоверяващи
на условията
по чл. 22а,
ал.трябва
1 от да
представи
писмена
декларация оторгани
съпруга/та,
че няма чужда
да ползва
ЗДДФЛ,
издадени
от компетентните
на съответната
данъчнотои облекчение
за съответната
данъчна
година (прилага
държава,
техният превод
на български
език, извършен
от
се, когато
не е попълнена декларацията по чл. 22а, ал. 3 в Част
заклет
преводач;
V). 5. Декларация по чл. 22а, ал. 3 от ЗДДФЛ – на основание
чл. 22а,
ал. 3 от ЗДДФЛ
данъчно задълженото
лице трябва за
да деца
6. Декларация
за ползване
на данъчно облекчение
представи
писмена
от съпруга/та,
няма да
ползва
по чл. 22в,
ал. декларация
8 от ЗДДФЛ
(образец че2005),
включително
данъчното
облекчение
за
съответната
данъчна
година
(прилага
приложенията към нея.
се, когато
не е попълнена
декларацията
по чл. 22а,
ал. 3 в Част
7. Декларация
за ползване
на данъчно
облекчение
за деца
V).
с увреждания по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ (образец 2006),
6. Декларация за ползване на данъчно облекчение за деца
включително приложенията към нея.

на ЕС, или в друга държава - страна по Споразумението за ЕИП.
Данъчното
облекчение се
ползваподо
на сумата от
Данъчно облекчение
за деца
чл.размера
22в от ЗДДФЛ
годишните данъчни основи и при условие, че данъчно
задълженото лице представи писмена декларация от съпруга/та,
Сумата
от годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ се
че няма да ползва данъчното облекчение за съответната
намалява
с: година. За ползване на данъчното облекчение се
данъчна
-попълват
200 лв. -Част
при едно
ненавършило
пълнолетие дете;
V и Част
VІІІ.

- 400 лв. - при две ненавършили пълнолетие деца;
- 600 лв.
- при три
и повече за
ненавършили
пълнолетие
деца.
Данъчно
облекчение
деца по чл. 22в
от ЗДДФЛ
Данъчното облекчение за деца може да се ползва само от
Сумата от годишните
данъчни
основи по чл.
17 от ЗДДФЛ
се
местни физически
лица и от
чуждестранни
физически
лица,
намалява
установени
за с:данъчни цели в държава - членка на ЕС, или в
- 200 лв. -- при
едно ненавършило
пълнолетиеза
дете;
друга държава
страна
по Споразумението
ЕИП при
- при две
ненавършили
пълнолетиепо
деца;
наличието- 400
на лв.
всички
условия
и обстоятелства
чл. 22в от
- 600
лв. - при
и повече ненавършили
пълнолетие
ЗДДФЛ. За
ползване
натри
данъчното
облекчение се
попълватдеца.
Част
облекчение за деца може да се ползва само от
VІ и Част Данъчното
VІІІ.

местни физически лица и от чуждестранни физически лица,
установени за данъчни цели в държава - членка на ЕС, или в
Данъчно облекчение за деца с увреждания по чл. 22г от
друга държава - страна по Споразумението за ЕИП при
ЗДДФЛ
наличието на всички условия
и обстоятелства по чл. 22в от
ЗДДФЛ. За ползване на данъчното облекчение се попълват Част
Сумата
от
годишните
данъчни
основи по чл. 17 от ЗДДФЛ се
VІ и Част VІІІ.

намалява с 2000 лв. за отглеждане на дете с 50 и с над 50 на сто
вид и степен
на увреждане,
определени
влязло в сила
решение
Данъчно
облекчение
за деца с сувреждания
по чл.
22г от
ЗДДФЛ
на компетентен орган.
Данъчното облекчение за деца с увреждания може да се
Сумата
годишните
данъчни основи
по от
чл. 17
от ЗДДФЛ се
ползва само
от отместни
физически
лица и
чуждестранни
намалява
с 2000
лв. за отглеждане
на цели
дете св 50
и с над 50
на сто
физически
лица,
установени
за данъчни
държава
- членка
вид
и степен
надържава
увреждане,
определени
с влязло в сила решение
на ЕС,
или
в друга
- страна
по Споразумението
за ЕИП
на компетентен
орган. условия и обстоятелства по чл. 22г от
при наличието
на всички
Данъчното облекчение за деца с увреждания може да се
ЗДДФЛ. За ползване на данъчното облекчение се попълват Част
ползва само от местни физически лица и от чуждестранни
VІІ и Част
VІІІ. лица, установени за данъчни цели в държава - членка
физически

на ЕС, или в друга държава - страна по Споразумението за ЕИП
при наличието на всички условия и обстоятелства по чл. 22г от
ЗДДФЛ. За ползване на данъчното облекчение се попълват Част
VІІ и Част VІІІ.

Данъчните
облекчения
за
лица
с
намалена
работоспособност, за лични вноски за доброволно осигуряване и
застраховане, за лични вноски за осигурителен стаж при
пенсиониране, за деца и за деца с увреждания могат да се
ползват и за доходи, подлежащи на облагане с данък върху
данъчна
основа по чл. 28 от ЗДДФЛБ(за
В годишната
ЕСТНИ
К
Р Одоходи
Й 1 0от3
стопанска дейност като едноличен търговец или от стопанска
дейност по чл. 29а от ЗДДФЛ на физическо лице – регистрирано
Поредност за ползване на данъчните облекчения
като земеделски стопанин). В тези случаи облекченията се
ползват
при спазване
на предвидената
21
от ЗДДФЛ
Данъчните
облекчения
за
лица в чл.
с
намалена
последователност,закакто
работоспособност,
личниследва:
вноски за доброволно осигуряване и
1. от сумата
от годишните
основистаж
по чл.
застраховане,
за лични
вноски заданъчни
осигурителен
при17 от
ЗДДФЛ.
пенсиониране,
за деца и за деца с увреждания могат да се
2. от
годишната
данъчна основа
по чл. 28,с ал.
1 отвърху
ЗДДФЛ.
ползват
и за
доходи, подлежащи
на облагане
данък

по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ (образец 2005), включително
приложенията към нея.
7. Декларация за ползване на данъчно облекчение за деца
с увреждания по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ (образец 2006),
включително приложенията към нея.
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