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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за електронния документ и електронния подпис (обн.,
ДВ, бр. 34 от 2001 г.; изм., бр. 112 от 2001 г.,
бр. 30, 34 и 80 от 2006 г., бр. 38 и 53 от 2007 г.,
бр. 100 от 2010 г. и бр. 101 от 2016 г.)
§ 1. Наименованието на закона се изменя
така:
„Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.
§ 2. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „електронния подпис и
условията и реда за предоставяне на“ се заменят с „и електронните“ и запетаята пред тях
се заличава.
2. В ал. 2, т. 2 думите „(ценни книжа, товарителници и други)“ се заличават.
§ 3. Наименованието на глава втора се
изменя така:

„Електронно изявление и електронен документ“.
§ 4. В чл. 2, ал. 1 думата „визуално“ се
заличава.
§ 5. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Електронен документ е електронен документ по смисъла на чл. 3, т. 35 от Регламент
(ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на
Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната
идентификация и удостоверителните услуги при
електронни трансакции на вътрешния пазар
и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L
257/73 от 28 август 2014 г.), наричан по-нататък
„Регламент (ЕС) № 910/2014“.“
2. В ал. 2 накрая се добавя „съдържащ
електронно изявление“.
§ 6. Член 13 се изменя така:
„Електронен подпис
Чл. 13. (1) Електронен подпис е електронен
подпис по смисъла на чл. 3, т. 10 от Регламент
(ЕС) № 910/2014.
(2) Усъвършенстван електронен подпис е
електронен подпис по смисъла на чл. 3, т. 11
от Регламент (ЕС) № 910/2014.
(3) Квалифициран електронен подпис е
електронен подпис по смисъла на чл. 3, т. 12
от Регламент (ЕС) № 910/2014.
(4) Правната сила на електронния подпис
и на усъвършенствания електронен подпис е
равностойна на тази на саморъчния подпис,
когато това е уговорено между страните.“
§ 7. Членове 14 и 15 се отменят.
§ 8. Наименованието на глава трета се
изменя така:
„Електронни удостоверителни услуги“.
§ 9. Член 16 се изменя така:
„Определение
Ч л. 16. Е лек т р он н и у до с т ов е ри т е л н и
ус л у г и с а у до с т овери т е л н и т е ус л у г и по
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смисъла на чл. 3, т. 16 от Регламент (ЕС)
№ 910/2014.“
§ 10. Член 17 се изменя така:
„Устройства за създаване на квалифициран
електронен подпис и устройства за създаване на
квалифициран електронен печат
Чл. 17. (1) Съответствието на устройствата за
създаване на квалифициран електронен подпис
и на устройствата за създаване на квалифициран
електронен печат с изискванията на Приложение
II от Регламент (ЕС) № 910/2014 се удостоверява от лица, акредитирани от Изпълнителна
агенция „Българска служба за акредитация“
или от други организации по чл. 30, параграф
1 от същия регламент.
(2) Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ води публичен регистър на
акредитираните от нея лица и публикува на
официалната си интернет страница списък на
сертифицираните от тях устройства за създаване на квалифициран електронен подпис и
на устройства за създаване на квалифициран
електронен печат.
(3) Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ уведомява Европейската
комисия за обстоятелствата по чл. 30, параграф 2 и чл. 31, параграф 1 от Регламент (ЕС)
№ 910/2014.
(4) Акредитацията на лицата по ал. 1 се
извършва от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ в съответствие с
изискванията на делегираните актове, приети
от Европейската комисия по чл. 30, параграф 4
от Регламент (ЕС) № 910/2014.
(5) Сертифицирането на устройствата се
извършва при условията, определени в чл. 30,
параграф 3 и чл. 39, параграф 2 от Регламент
(ЕС) № 910/2014.“
§ 11. В глава трета, раздел I се създават нов
чл. 18 и чл. 18а:
„Тайна на данните при удостоверителните услуги
Чл. 18. Лице, различно от титуляря, съответно създателя, няма право на достъп до:
1. данните за създаване на електронния
подпис, електронния печат и електронния
времеви печат;
2. данните за автентичност на уебсайт, и
3. данните, свързани с електронна препоръчана поща.
Оспорване
Чл. 18а. (1) Лицето, посочено като титуляр
на електронен подпис, създател на електронен
печат и изпращач на данни при електронна
препоръчана поща, не може да оспори авторството, титулярството, създаването и изпращането спрямо адресата/получателя, когато
създаденият от лицето електронен документ е:
1. отправен чрез информационна система,
предназначена да работи в автоматичен режим, или
2. създаден от лице, на което е предоставен
достъп до начина на идентифициране.
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(2) Алинея 1, т. 2 не се прилага от деня,
в който адресатът получи уведомление, че
електронният документ не изхожда от автора,
съответно от титуляря.
(3) Алинея 1 не се прилага, когато адресатът
на изявлението не е положил дължимата грижа.“
§ 12. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Доставчик на удостоверителни услуги
е лице по смисъла на чл. 3, т. 19 от Регламент
(ЕС) № 910/2014.“
2. Алинея 2 се отменя.
3. В ал. 3 след думите „Доставчикът на“
се добавя „квалифицирани“, а след думата
„услуги“ се добавя „по смисъла на чл. 3, т. 20
от Регламент (ЕС) № 910/2014“.
§ 13. Член 21 се изменя така:
„Изисквания към дейността на доставчиците
на удостоверителни услуги
Чл. 21. (1) Доставчиците на удостоверителни
услуги изпълняват изискванията за сигурност
по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 910/2014.
(2) Доставчиците на квалифицирани удостоверителни услуги изпълняват и изискванията
по чл. 24 от Регламент (ЕС) № 910/2014.
(3) Доставчиците на квалифицирани удостоверителни услуги съхраняват информацията по
чл. 24, параграф 2, буква „з“ от Регламент (ЕС)
№ 910/2014 за срок 10 години, включително и
след преустановяване на дейността.
(4) Доставчиците на удостоверителни услуги
не могат да използват събираната и съхраняваната информация за цели, различни от тези,
свързани с дейността им.
(5) Размерът на финансовите средства, поддържани от доставчиците на квалифицирани
удостоверителни услуги и/или на застраховката
за покриване на вредите от неизпълнение на
задълженията им в съответствие с чл. 24, параграф 2, буква „в“ от Регламент (ЕС) № 910/2014,
се определят с наредба на Министерския съвет
по предложение на Комисията за регулиране
на съобщенията.“
§ 14. Член 22 се отменя.
§ 15. В чл. 23 думата „писмен“ се заличава.
§ 16. В глава трета, раздел II се създава
чл. 23а:
„Прекратяване на дейността на доставчик на
квалифицирани удостоверителни услуги
Чл. 23а. Прекратяването на дейността на
доставчик на квалифицирани удостоверителни
услуги се определя с наредбата по чл. 21, ал. 5.“
§ 17. Наименованието на раздел III се изменя така:
„Квалифицирани удостоверения“.
§ 18. Член 24 се отменя.
§ 19. В чл. 25 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Доставчикът на квалифицирани удостоверителни услуги издава квалифицирано
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удостоверение по искане на титуляря съгласно
изискванията на чл. 24, параграф 1 от Регламент
(ЕС) № 910/2014.“
2. Алинеи 2 и 3 се отменят.
3. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Титулярят на издаденото удостоверение в тридневен срок от публикуването му
в регистъра може да направи възражение по
неговото съдържание, ако са налице грешки
или непълноти.“
4. Създават се ал. 7 и 8:
„(7) В случай че е направено възражение по
ал. 6, грешките или непълнотите се отстраняват незабавно от доставчика чрез издаване на
ново удостоверение, без заплащане на възнаграждение, освен в случаите, когато грешките
и непълнотите се дължат на предоставяне на
неверни данни.
(8) Съдържанието на удостоверението се
смята за прието, ако не е направено възражение по ал. 6.“
§ 20. Създава се чл. 25а:
„Уведомяване за промени
Чл. 25а. (1) Титулярят на издаденото удостоверение е длъжен да уведомява незабавно
доставчика на удостоверителни услуги за настъпили промени в обстоятелствата, посочени
в удостоверението.
(2) Промените в обстоятелствата, посочени
в удостоверението, не могат да бъдат противопоставени на трети добросъвестни лица.“
§ 21. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. по искане на титуляря, без да е длъжен
да се увери в самоличността или в представителната власт;“.
2. В ал. 4 думите „автора и“ се заличават.
3. В ал. 6, т. 2 думите „автора или“ се заличават.
4. В ал. 7 след думата „удостоверението“
се добавя „не“.
§ 22. В чл. 27 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създават т. 4, 5 и 6:
„4. при смърт или поставяне под запрещение
на титуляря;
5. при прекратяване на юридическото лице
на титуляря;
6. при постъпило уведомление по чл. 32,
ал. 4, чл. 49, ал. 5 и чл. 59, ал. 8 от Закона за
българските лични документи.“
2. В ал. 2 думите „или на автора“ се заличават, местоимението „им“ се заменя с „му“, а
думите „и в представителната власт на автора“
се заличават.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Доставчикът прекратява действието
на удостоверението, когато установи, че то е
издадено въз основа на неверни данни.“
4. Алинея 4 се отменя.
§ 23. В чл. 28 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 1 след думите „доставчикът на“ се
добавя „квалифицирани“, след думите „електронен регистър“ се добавя „(база данни)“, а
думите „за електронен подпис“ се заличават.
2. В ал. 2 думата „автора“ се заменя с „титуляря“, а думите „удостоверението за неговия
подпис“ се заменят с „неговото удостоверение“.
3. Алинеи 3 и 4 се отменят.
§ 24. Член 29 се изменя така:
„Отговорност
Чл. 29. Доставчикът на удостоверителни
услуги носи отговорност съгласно чл. 13 от
Регламент (ЕС) № 910/2014 за щети, нанесени
умишлено или поради небрежност на физическо
или юридическо лице поради неизпълнение на
задълженията си.“
§ 25. Член 30 се отменя.
§ 26. Член 31 се изменя така:
„Отговорност на титуляря към доставчика на
удостоверителни услуги
Чл. 31. Титулярят отговаря спрямо доставчика на удостоверителни услуги, ако е предоставил
неверни данни, съответно е премълчал данни,
имащи отношение към съдържанието или към
издаването на удостоверението.“
§ 27. В глава трета наименованието на раздел V се изменя така:
„Надзор“.
§ 28. В чл. 32 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Комисията за регулиране на съобщенията
е национален надзорен орган, осъществяващ
правомощията по Регламент (ЕС) № 910/2014
и този закон.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Комисията за регулиране на съобщенията предоставя квалифициран статут на
доставчиците на удостоверителни услуги при
условията по чл. 20 и 21 от Регламент (ЕС)
№ 910/2014.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея:
а) в т. 4 след думата „лица“ се поставя тире
и се добавя „органи по оценяване на съответствието по чл. 33“, след думите „доставчиците
на“ се добавя „квалифицирани“, а думите „чл. 17
и чл. 21, ал. 1“ се заменят с „чл. 21, ал. 1 и 2“;
б) създава се т. 5:
„5. да получи от доставчиците на удостоверителни услуги информацията, необходима за
изпълнение на правомощията є.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя
така:
„(4) Комисията за регулиране на съобщенията създава, поддържа и публикува доверителни
списъци на лицата, предоставящи удостоверителни услуги и квалифицирани удостоверителни услуги, съгласно чл. 22 от Регламент (ЕС)
№ 910/2014.“
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя
така:
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„(5) Комисията за регулиране на съобщенията може да участва в провеждането на
съвместни разследвания по чл. 18, параграф 3
от Регламент (ЕС) № 910/2014.“
§ 29. В чл. 32а се правят следните изменения:
1. В заглавието думите „за квалифициран
електронен подпис“ се заличават.
2. В ал. 1 думите „за квалифициран електронен подпис“ и „и на подзаконовите нормативни
актове“ се заличават.
§ 30. Наименованието на глава четвърта се
изменя така:
„Акредитация и контрол на органи за оценяване
на съответствието“.
§ 31. Създава се нов чл. 33:
„Органи за оценяване на съответствието
Чл. 33. Оценяването на съответствието на
дейността на доставчиците на квалифицирани
електронни удостоверителни услуги с изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 се
извършва от акредитирани органи по оценяване
на съответствието.“
§ 32. Член 34 се изменя така:
„Акредитираща институция
Чл. 34. (1) Акредитацията по чл. 33 се извършва от Изпълнителна агенция „Българска
служба за акредитация“ при условията и по
реда на Закона за националната акредитация
на органи за оценяване на съответствието,
съответно – от национален орган за акредитация, който е преминал успешно партньорска
оценка съгласно Регламент (ЕО) № 765/2008
на Европейския парламент и на Съвета от
9 юли 2008 г. за определяне на изискванията
за акредитация и надзор на пазара във връзка
с предлагането на пазара на продукти и за
отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (OB, L
218/30 от 13 август 2008 г.), или от международна организация по акредитация съгласно
договорни задължения за признаване между
тази организация и органа, признат съгласно
чл. 14 от Регламент (ЕО) № 765/2008, на държава – членка на Европейския съюз, или на
държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
(2) Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ издава сертификат за акредитация на акредитираните от нея органи
за оценка на съответствието.
(3) Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ вписва акредитираните
от нея органи за оценка на съответствието в
регистъра по чл. 17, ал. 1 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване
на съответствието.“
§ 33. Членове 35, 36, 37а, 38, 39 и 40 се
отменят.
§ 34. В чл. 43, ал. 3 думите „за автора и“ и
„на подписа“ се заличават, а думите „удостоверения за електронен подпис“ се заменят с
„удостоверенията“.
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§ 35. Член 44 се отменя.
§ 36. В чл. 45 ал. 1 се изменя така:
„(1) Наказва се с глоба от 1000 до 50 000 лв.,
ако деянието не съставлява престъпление:
1. който извърши или допусне извършването на нарушение по чл. 21, ал. 3 и 4, чл. 26,
ал. 2, 3, 4, 5 и 6, чл. 27, ал. 2 и 3, чл. 28, ал. 1
и 2 и чл. 29;
2. който извърши или допусне извършването
на нарушение по чл. 15, чл. 19, параграфи 1
и 2, чл. 20, параграф 1, чл. 21, параграфи 1 и
3, чл. 23, параграфи 1 и 2, чл. 24, параграфи
1 – 4, чл. 33, параграф 1, чл. 34, параграф 1,
чл. 40 и чл. 44, параграф 1 от Регламент (ЕС)
№ 910/2014;
3. доставчик на удостоверителни услуги,
който доставя удостоверителна услуга, която
не отговаря на изискванията на Регламент
(ЕС) № 910/2014;
4. който извърши нарушение на Регламент
(ЕС) № 910/2014, на този закон или на издадените въз основа на тях актове, за което не е
предвидено друго наказание.“
§ 37. В чл. 46, ал. 1 думите „упълномощени“ и „упълномощено“ се заменят съответно
с „оправомощени“ и „оправомощено“.
§ 38. В § 1 от допълнителната разпоредба
т. 2 – 11 се отменят.
Допълнителна разпоредба
§ 39. Този закон предвижда мерки по прилагането на Регламент (ЕС) № 910/2014 на
Европейския парламент и на Съвета от 23 юли
2014 г. относно електронната идентификация
и удостоверителните услуги при електронни
трансакции на вътрешния пазар и за отмяна
на Директива 1999/93/ЕО.
Заключителни разпоредби
§ 40. Министерският съвет в 6-месечен
срок от влизането в сила на този закон приема
наредбата по чл. 21, ал. 5.
§ 41. Органите на изпълнителната власт и
органите на местното самоуправление в 9-месечен срок от влизането в сила на този закон
привеждат издадените от тях подзаконови нормативни актове в съответствие с него.
§ 42. В Административнопроцесуалния кодекс (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм., бр. 59 и
64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г.,
бр. 100 от 2010 г., бр. 39 от 2011 г., бр. 77 от
2012 г., бр. 104 от 2013 г., бр. 27 от 2014 г., бр. 74
от 2016 г. и бр. 13, 58 и 63 от 2017 г.) в чл. 141
думите „по реда на Закона за електронния
документ и електронния подпис“ се заменят
със „съгласно изискванията на Регламент (ЕС)
№ 910/2014 на Европейския парламент и на
Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната
идентификация и удостоверителните услуги
при електронни трансакции на вътрешния
пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО
(OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и на Зако-
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на за електронния документ и електронните
удостоверителни услуги“.
§ 43. В Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 26
и 27 от 1986 г.; изм., бр. 6 от 1988 г., бр. 21,
30 и 94 от 1990 г., бр. 27, 32 и 104 от 1991 г.,
бр. 23, 26, 88 и 100 от 1992 г.; Решение № 12
на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 69 от
1995 г.; изм., бр. 87 от 1995 г., бр. 2, 12 и 28
от 1996 г., бр. 124 от 1997 г., бр. 22 от 1998 г.;
Решение № 11 на Конституционния съд от
1998 г. – бр. 52 от 1998 г.; изм., бр. 56, 83, 108 и
133 от 1998 г., бр. 51, 67 и 110 от 1999 г., бр. 25
от 2001 г., бр. 1, 105 и 120 от 2002 г., бр. 18, 86
и 95 от 2003 г., бр. 52 от 2004 г., бр. 19, 27, 46,
76, 83 и 105 от 2005 г., бр. 24, 30, 48, 57, 68, 75,
102 и 105 от 2006 г., бр. 40, 46, 59, 64 и 104 от
2007 г., бр. 43, 94, 108 и 109 от 2008 г., бр. 35,
41 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58 и 77 от 2010 г.;
Решение № 12 на Конституционния съд от
2010 г. – бр. 91 от 2010 г.; изм., бр. 100 и 101 от
2010 г., бр. 18, 33, 61 и 82 от 2011 г., бр. 7, 15, 20 и
38 от 2012 г.; Решение № 7 на Конституционния
съд от 2012 г. – бр. 49 от 2012 г.; изм., бр. 77 и
82 от 2012 г., бр. 15 и 104 от 2013 г., бр. 1, 27
и 61 от 2014 г., бр. 54, 61, 79 и 98 от 2015 г. и
бр. 8, 57, 59, 98 и 105 от 2016 г.) в чл. 327, ал. 2
в изречение второ думите „при спазване разпоредбите на Закона за електронния документ
и електронния подпис“ се заменят с „подписано с усъвършенстван електронен подпис,
усъвършенстван електронен подпис, основан
на удостоверение за електронни подписи, или
квалифициран електронен подпис, съгласно
изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на
Европейския парламент и на Съвета от 23 юли
2014 г. относно електронната идентификация
и удостоверителните услуги при електронни
трансакции на вътрешния пазар и за отмяна
на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28
август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.
§ 44. В Наказателния кодекс (обн., ДВ,
бр. 26 от 1968 г.; попр., бр. 29 от 1968 г.; изм.,
бр. 92 от 1969 г., бр. 26 и 27 от 1973 г., бр. 89 от
1974 г., бр. 95 от 1975 г., бр. 3 от 1977 г., бр. 54
от 1978 г., бр. 89 от 1979 г., бр. 28 от 1982 г.;
попр., бр. 31 от 1982 г.; изм., бр. 44 от 1984 г.,
бр. 41 и 79 от 1985 г.; попр., бр. 80 от 1985 г.;
изм., бр. 89 от 1986 г.; попр., бр. 90 от 1986 г.;
изм., бр. 37, 91 и 99 от 1989 г., бр. 10, 31 и 81
от 1990 г., бр. 1 и 86 от 1991 г.; попр., бр. 90 от
1991 г.; изм., бр. 105 от 1991 г., бр. 54 от 1992 г.,
бр. 10 от 1993 г., бр. 50 от 1995 г.; Решение № 19
на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 97
от 1995 г.; изм., бр. 102 от 1995 г., бр. 107 от
1996 г., бр. 62 и 85 от 1997 г.; Решение № 19
на Конституционния съд от 1997 г. – бр. 120
от 1997 г.; изм., бр. 83, 85, 132, 133 и 153 от
1998 г., бр. 7, 51 и 81 от 1999 г., бр. 21 и 51 от
2000 г.; Решение № 14 на Конституционния
съд от 2000 г. – бр. 98 от 2000 г.; изм., бр. 41
и 101 от 2001 г., бр. 45 и 92 от 2002 г., бр. 26 и
103 от 2004 г., бр. 24, 43, 76, 86 и 88 от 2005 г.,
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бр. 59, 75 и 102 от 2006 г., бр. 38, 57, 64, 85, 89 и
94 от 2007 г., бр. 19, 67 и 102 от 2008 г., бр. 12,
23, 27, 32, 47, 80, 93 и 102 от 2009 г., бр. 26 и
32 от 2010 г., бр. 33 и 60 от 2011 г., бр. 19, 20 и
60 от 2012 г., бр. 17, 61 и 84 от 2013 г., бр. 19,
53 и 107 от 2014 г., бр. 14, 24, 41, 74, 79 и 102
от 2015 г., бр. 32 и 47 от 2016 г.; Решение № 12
на Конституционния съд от 2016 г. – бр. 83
от 2016 г.; изм., бр. 95 от 2016 г. и бр. 13 и 54
от 2017 г.) в чл. 319е думите „Закона за електронния документ и електронния подпис“ се
заменят със „Закона за електронния документ
и електронните удостоверителни услуги“.
§ 45. В Кодекса за застраховането (обн., ДВ,
бр. 102 от 2015 г.; изм., бр. 62, 95 и 103 от 2016 г.
и бр. 8, 62 и 63 от 2017 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 332, ал. 1, т. 1 накрая се добавя „и
на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.
2. В чл. 344, ал. 2 думите „Закона за електронния документ и електронния подпис“ се
заменят със „Закона за електронния документ
и електронните удостоверителни услуги“.
§ 46. В Закона за меценатството (обн., ДВ,
бр. 103 от 2005 г.; изм., бр. 30, 34, 63 и 80 от
2006 г., бр. 53 и 109 от 2007 г., бр. 42 от 2009 г.,
бр. 20 от 2012 г., бр. 95 от 2015 г. и бр. 74 от
2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 11, ал. 1 изречение второ се изменя така: „В случаите, когато заявлението се подава по електронен път, се спазват
изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на
Европейския парламент и на Съвета от 23 юли
2014 г. относно електронната идентификация
и удостоверителните услуги при електронни
трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на
Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август
2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС)
№ 910/2014“, и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.“
и се създава изречение трето: „Заявлението се
подписва с усъвършенстван електронен подпис,
усъвършенстван електронен подпис, основан на
квалифицирано удостоверение за електронни
подписи, или квалифициран електронен подпис,
а документите по ал. 3 се прилагат във вид на
сканирани копия.“
2. В чл. 26, ал. 2 думите „Закона за електронния документ и електронния подпис“ се
заменят с „Регламент (ЕС) № 910/2014, на Закона за електронния документ и електронните
удостоверителни услуги и на изискванията към
предоставянето на съответната електронна административна услуга, установени в закон“ и се
създава изречение второ: „Докладът и отчетът
се подписват с усъвършенстван електронен
подпис, усъвършенстван електронен подпис,
основан на квалифицирано удостоверение за
електронни подписи, или квалифициран електронен подпис.“
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§ 47. В Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и
други длъжности (обн., ДВ, бр. 38 от 2000 г.;
изм., бр. 28 и 74 от 2002 г., бр. 8 от 2003 г.,
бр. 38 от 2004 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 38 и 73
от 2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 33, 69 и 94 от
2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 18 и 62 от 2010 г.,
бр. 38 от 2012 г., бр. 30 и 71 от 2013 г., бр. 12
и 17 от 2015 г. и бр. 39, 43 и 62 от 2016 г.) в
чл. 4, ал. 2 изречение второ се изменя така:
„Декларация, подадена само на електронен
носител, се смята за неподадена, освен когато е
подписана с усъвършенстван електронен подпис,
усъвършенстван електронен подпис, основан на
квалифицирано удостоверение за електронни
подписи, или квалифициран електронен подпис
в съответствие с Регламент (ЕС) № 910/2014 на
Европейския парламент и на Съвета от 23 юли
2014 г. относно електронната идентификация
и удостоверителните услуги при електронни
трансакции на вътрешния пазар и за отмяна
на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28
август 2014 г.) и Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.“
§ 48. В Закона за интеграция на хората с
увреждания (обн., ДВ, бр. 81 от 2004 г.; изм.,
бр. 28, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 33,
37, 63, 95, 97 и 108 от 2006 г., бр. 31, 46 и 108
от 2007 г., бр. 41 и 74 от 2009 г., бр. 24, 62 и 98
от 2010 г., бр. 15, 66 и 68 от 2013 г., бр. 27, 40
и 98 от 2014 г., бр. 14 и 79 от 2015 г. и бр. 13 и
98 от 2016 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 29, ал. 5 думите „реда на Закона за
електронния документ и електронния подпис“ се
заменят с „електронен път, подписани с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван
електронен подпис, основан на квалифицирано
удостоверение за електронни подписи, или
квалифициран електронен подпис, съгласно
изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на
Европейския парламент и на Съвета от 23 юли
2014 г. относно електронната идентификация
и удостоверителните услуги при електронни
трансакции на вътрешния пазар и за отмяна
на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28
август 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент
(ЕС) № 910/2014“, и на Закона за електронния
документ и електронните удостоверителни
услуги“.
2. В чл. 35, ал. 6 думите „реда на Закона за
електронния документ и електронния подпис“ се
заменят с „електронен път, подписани с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван
електронен подпис, основан на квалифицирано
удостоверение за електронни подписи, или
квалифициран електронен подпис, съгласно
изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014
и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.
§ 49. В Закона за частната охранителна дейност (обн., ДВ, бр. 15 от 2004 г.; изм., бр. 105
от 2005 г., бр. 30, 34, 80 и 82 от 2006 г., бр. 53
и 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 35, 59 и
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73 от 2010 г., бр. 43 от 2011 г., бр. 44 от 2012 г.,
бр. 53 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 48 от
2016 г. и бр. 63 от 2017 г.) в § 1а от допълнителните разпоредби думите „при условията и
по реда на Закона за електронния документ и
електронния подпис“ се заменят със „съгласно
изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на
Европейския парламент и на Съвета от 23 юли
2014 г. относно електронната идентификация
и удостоверителните услуги при електронни
трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на
Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август
2014 г.) и на Закона за електронния документ
и електронните удостоверителни услуги“ и се
създава изречение второ: „Писменото искане
по чл. 15, ал. 1, декларацията по чл. 18, ал. 2,
уведомленията по чл. 20, ал. 1, чл. 24, ал. 3 и
чл. 27, ал. 6 се подписват с усъвършенстван
електронен подпис, усъвършенстван електронен
подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран
електронен подпис.“
§ 50. В Закона за марките и географските
означения (обн., ДВ, бр. 81 от 1999 г.; попр.,
бр. 82 от 1999 г.; изм., бр. 28, 43, 94 и 105 от
2005 г., бр. 30, 73 и 96 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г.,
бр. 36 от 2008 г., бр. 12 и 32 от 2009 г., бр. 19 и
80 от 2010 г., бр. 54 от 2011 г., бр. 58 от 2016 г. и
бр. 58 от 2017 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 32, ал. 1 думите „Закона за електронния документ и електронния подпис“ се
заменят с „Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли
2014 г. относно електронната идентификация
и удостоверителните услуги при електронни
трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на
Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август
2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС)
№ 910/2014“, и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.
2. В чл. 60, ал. 1 думите „Закона за електронния документ и електронния подпис“ се
заменят с „Регламент (ЕС) № 910/2014 и на
Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.
§ 51. В Закона за стоковите борси и тържищата (обн., ДВ, бр. 93 от 1996 г.; изм., бр. 41 и
153 от 1998 г., бр. 18 от 1999 г., бр. 20 от 2000 г.,
бр. 41 от 2001 г., бр. 30, 34, 80 и 85 от 2006 г.,
бр. 53 от 2007 г., бр. 42 и 82 от 2009 г., бр. 18
и 97 от 2010 г., бр. 39 и 42 от 2011 г., бр. 38 и
77 от 2012 г. и бр. 12 и 14 от 2015 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 15 ал. 2 се изменя така:
„(2) Уведомлението се подава в писмена форма или по електронен път, подписано с усъвършенстван електронен подпис, с усъвършенстван
електронен подпис, основан на квалифицирано
удостоверение за електронни подписи, или с
квалифициран електронен подпис, съгласно
изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на
Европейския парламент и на Съвета от 23 юли
2014 г. относно електронната идентификация
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и удостоверителните услуги при електронни
трансакции на вътрешния пазар и за отмяна
на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28
август 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент
(ЕС) № 910/2014“, на Закона за електронния
документ и електронните удостоверителни услуги и на Закона за електронното управление.“
2. В чл. 21в ал. 2 се изменя така:
„(2) Уведомлението се подава в писмена
форма или по електронен път, подписано с
усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на
квалифицирано удостоверение за електронни
подписи, или квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС)
№ 910/2014, на Закона за електронния документ
и електронните удостоверителни услуги и на
Закона за електронното управление.“
3. В чл. 42 ал. 2 се изменя така:
„(2) Уведомлението се подава в писмена
форма или по електронен път, подписано с
усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на
квалифицирано удостоверение за електронни
подписи, или квалифициран електронен подпис,
при спазване изискванията на Регламент (ЕС)
№ 910/2014, на Закона за електронния документ
и електронните удостоверителни услуги и на
Закона за електронното управление.“
§ 52. В Закона за търговския регистър (обн.,
ДВ, бр. 34 от 2006 г.; изм., бр. 80 и 105 от 2006 г.,
бр. 53, 59 и 104 от 2007 г., бр. 50 и 94 от 2008 г.,
бр. 44 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 34 и 105
от 2011 г., бр. 25, 38 и 99 от 2012 г., бр. 40 от
2014 г., бр. 22, 54 и 95 от 2015 г. и бр. 13, 74 и
105 от 2016 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 17, ал. 1 думите „при условията и
по реда на Закона за електронния документ и
електронния подпис“ се заменят с „подписани
с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на
квалифицирано удостоверение за електронни
подписи, или квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС)
№ 910/2014 на Европейския парламент и на
Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната
идентификация и удостоверителните услуги при
електронни трансакции на вътрешния пазар
и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L
257/73 от 28 август 2014 г.), наричан по-нататък
„Регламент (ЕС) № 910/2014“, и на Закона за
електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.
2. В § 5а, ал. 6 от преходните и заключителните разпоредби думите „електронен подпис
при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис“ се
заменят с „усъвършенстван електронен подпис,
усъвършенстван електронен подпис, основан на
квалифицирано удостоверение за електронни
подписи, или квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС)
№ 910/2014 и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.
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§ 53. В Закона за запасите на нефт и нефтопродукти (обн., ДВ, бр. 15 от 2013 г.; изм.,
бр. 14 от 2015 г.) в чл. 36 се правят следните
изменения:
1. В ал. 2, изречение второ думите „при
условията и по реда на Закона за електронния
документ и електронния подпис“ се заменят
с „подписано с усъвършенстван електронен
подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен
подпис, съгласно изискванията на Регламент
(ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на
Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната
идентификация и удостоверителните услуги при
електронни трансакции на вътрешния пазар
и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L
257/73 от 28 август 2014 г.), наричан по-нататък
„Регламент (ЕС) № 910/2014“, и на Закона за
електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.
2. В ал. 6 думите „при условията и по реда на
Закона за електронния документ и електронния
подпис“ се заменят с „подписано с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван
електронен подпис, основан на квалифицирано
удостоверение за електронни подписи, или
квалифициран електронен подпис, съгласно
изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014
и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.
§ 54. В Закона за достъп до обществена
информация (обн., ДВ, бр. 55 от 2000 г.; изм.,
бр. 1 и 45 от 2002 г., бр. 103 от 2005 г., бр. 24,
30 и 59 от 2006 г., бр. 49 и 57 от 2007 г., бр. 104
от 2008 г., бр. 77 от 2010 г. и бр. 39 от 2011 г.,
бр. 97 от 2015 г. и бр. 13 и 50 от 2016 г.) в чл. 24,
ал. 2 думите „Закона за електронния документ
и електронния подпис“ се заменят с „Регламент
(ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на
Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната
идентификация и удостоверителните услуги
при електронни трансакции на вътрешния
пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО
(OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните
удостоверителни услуги“.
§ 55. В Закона за защита на личните данни
(обн., ДВ, бр. 1 от 2002 г.; изм., бр. 70 и 93 от
2004 г., бр. 43 и 103 от 2005 г., бр. 30 и 91 от
2006 г., бр. 57 от 2007 г., бр. 42 от 2009 г., бр. 94 и
97 от 2010 г., бр. 39, 81 и 105 от 2011 г., бр. 15 от
2013 г. и бр. 81 от 2016 г.) в чл. 29, ал. 2 думите
„по реда на Закона за електронния документ и
електронния подпис“ се заменят с „подписано
с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на
квалифицирано удостоверение за електронни
подписи, или квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС)
№ 910/2014 на Европейския парламент и на
Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната
идентификация и удостоверителните услуги
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при електронни трансакции на вътрешния
пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО
(OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните
удостоверителни услуги“.
§ 56. 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, 80, 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., бр. 17, 27,
98 и 103 от 2016 г. и бр. 58 от 2017 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 36, ал. 1, изречение второ думите
„при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис“
се заменят с „подписано с усъвършенстван
електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано
удостоверение за електронни подписи, или
квалифициран електронен подпис, съгласно
изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на
Европейския парламент и на Съвета от 23 юли
2014 г. относно електронната идентификация
и удостоверителните услуги при електронни
трансакции на вътрешния пазар и за отмяна
на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28
август 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент
(ЕС) № 910/2014“, и на Закона за електронния
документ и електронните удостоверителни
услуги“.
2. В чл. 37, ал. 6 думите „при условията и
по реда на Закона за електронния документ и
електронния подпис“ се заменят с „подписано
с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на
квалифицирано удостоверение за електронни
подписи, или квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС)
№ 910/2014 и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.
3. В чл. 72 ал. 4 се изменя така:
„(4) Резултатите по ал. 1, т. 3 и уведомленията по ал. 2 могат да се подават по електронен
път, подписани с усъвършенстван електронен
подпис, усъвършенстван електронен подпис,
основан на квалифицирано удостоверение
за електронни подписи, или квалифициран
електронен подпис, съгласно изискванията
на Регламент (ЕС) № 910/2014, на Закона за
електронния документ и електронните удостоверителни услуги и на Закона за електронното
управление.“
4. В чл. 108, ал. 4 думите „Закона за електронния документ и електронния подпис“ се
заменят със „Закона за електронния документ
и електронните удостоверителни услуги“.
5. В чл. 112а думите „Закона за електронния
документ и електронния подпис“ се заменят
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със „Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.
6. В чл. 171а думите „при условията и по
реда на Закона за електронния документ и
електронния подпис“ се заменят с „подписано
с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на
квалифицирано удостоверение за електронни
подписи, или квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС)
№ 910/2014 и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.
§ 57. 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 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., бр. 50, 95, 97 и 103 от 2016 г. и
бр. 58 от 2017 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 21 ал. 5 се изменя така:
„(5) Комисията регистрира и контролира дейността по предоставяне на електронни удостоверителни услуги по реда, определен в Регламент
(ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на
Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната
идентификация и удостоверителните услуги при
електронни трансакции на вътрешния пазар
и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L
257/73 от 28 август 2014 г.), наричан по-нататък
„Регламент (ЕС) № 910/2014“, и в Закона за
електронния документ и електронните удостоверителни услуги.“
2. В чл. 23, ал. 1 думите „Закона за електронния документ и електронния подпис“ се
заменят с „Регламент (ЕС) № 910/2014 и Закона за електронния документ и електронните
удостоверителни услуги“.
3. В чл. 26, ал. 5 думите „Закона за електронния документ и електронния подпис“ се
заменят с „Регламент (ЕС) № 910/2014 и Закона за електронния документ и електронните
удостоверителни услуги“.
4. В чл. 51, ал. 1, т. 4 думите „Закона за
електронния документ и електронния подпис“
се заменят със „Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.
5. В чл. 251е, ал. 6 думите „изпращат по
електронен път при спазване изискванията на
Закона за електронното управление и Закона
за електронния документ и електронния подпис“ се заменят с „подписват с усъвършенстван
електронен подпис, усъвършенстван електронен
подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран
електронен подпис съгласно изискванията на
Регламент (ЕС) № 910/2014 и на Закона за
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електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.
§ 58. В Закона за счетоводството (обн., ДВ,
бр. 95 от 2015 г.; изм., бр. 74, 95 и 97 от 2016 г.)
в чл. 4, ал. 5 думите „Закона за електронния
документ и електронния подпис“ се заменят
със „Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.
§ 59. В Закона за насърчаване на инвестициите (обн., ДВ, бр. 97 от 1997 г.; попр., бр. 99
от 1997 г.; изм., бр. 29 и 153 от 1998 г., бр. 110
от 1999 г., бр. 28 от 2002 г., бр. 37 от 2004 г.;
попр., бр. 40 от 2004 г.; изм., бр. 34, 59, 65, 80,
82 и 86 от 2006 г., бр. 42 и 53 от 2007 г., бр. 69
от 2008 г., бр. 41 и 82 от 2009 г., бр. 18, 88 и
100 от 2010 г., бр. 38, 45 и 82 от 2012 г., бр. 15,
16 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г. и бр. 14, 32
и 61 от 2015 г.) в чл. 18, ал. 3 думите „по реда
на Закона за електронния документ и електронния подпис“ се заменят със „съгласно
изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на
Европейския парламент и на Съвета от 23 юли
2014 г. относно електронната идентификация
и удостоверителните услуги при електронни
трансакции на вътрешния пазар и за отмяна
на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28
август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.
§ 60. В Закона за промишления дизайн (обн.,
ДВ, бр. 81 от 1999 г.; изм., бр. 17 от 2003 г., бр. 43
и 105 от 2005 г., бр. 30 и 73 от 2006 г., бр. 59 от
2007 г., бр. 12 и 32 от 2009 г., бр. 35 от 2010 г. и
бр. 58 от 2016 г.) в чл. 31, ал. 1 думите „Закона
за електронния документ и електронния подпис“
се заменят с „Регламент (ЕС) № 910/2014 на
Европейския парламент и на Съвета от 23 юли
2014 г. относно електронната идентификация
и удостоверителните услуги при електронни
трансакции на вътрешния пазар и за отмяна
на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28
август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.
§ 61. В Закона за здравното осигуряване
(обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 и 153
от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г.,
бр. 1 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1,
54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50,
107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111
от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от
2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105
от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.; Решение № 3 на
Конституционния съд от 2007 г. – бр. 26 от
2007 г.; изм., бр. 31, 46, 53, 59, 97, 100 и 113 от
2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 2008 г., бр. 35, 41,
42, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 19, 26, 43, 49,
58, 59, 62, 96, 97, 98 и 100 от 2010 г., бр. 9, 60,
99 и 100 от 2011 г., бр. 38, 60, 94, 101 и 102 от
2012 г., бр. 4, 15, 20, 23 и 106 от 2013 г., бр. 1,
18, 35, 53, 54 и 107 от 2014 г. и бр. 12, 48, 54,
61, 72, 79, 98 и 102 от 2015 г.; Решение № 3 на
Конституционния съд от 2016 г. – бр. 20 от
2016 г.; изм., бр. 98 от 2016 г.) в § 1а, ал. 1 от
допълнителните разпоредби думите „Закона за
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електронния документ и електронния подпис“
се заменят със „Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“
и се създава изречение второ: „Заявленията се
подписват с усъвършенстван електронен подпис,
усъвършенстван електронен подпис, основан на
квалифицирано удостоверение за електронни
подписи, или квалифициран електронен подпис съгласно изискванията на Регламент (ЕС)
№ 910/2014 на Европейския парламент и на
Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната
идентификация и удостоверителните услуги
при електронни трансакции на вътрешния
пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО
(OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните
удостоверителни услуги.“
§ 62. В Закона за гражданската регистрация
(обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 28 и 37 от
2001 г., бр. 54 от 2002 г., бр. 63 от 2003 г., бр. 70
и 96 от 2004 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 48 и 59 от
2007 г., бр. 105 от 2008 г., бр. 6, 19, 47, 74 и 82
от 2009 г., бр. 33 от 2010 г., бр. 9 и 39 от 2011 г.,
бр. 42 от 2012 г., бр. 66 и 68 от 2013 г., бр. 53
и 98 от 2014 г., бр. 55 от 2015 г. и бр. 39 и 50
от 2016 г.) в чл. 105, ал. 4 думите „Закона за
електронния документ и електронния подпис“
се заменят със „Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.
§ 63. В Закона за прилагане на Общата
организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 96
от 2006 г.; изм., бр. 16 от 2008 г., бр. 10 и 82 от
2009 г., бр. 26 и 80 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г.,
бр. 99 от 2013 г., бр. 12, 14 и 57 от 2015 г., бр. 19
от 2016 г. и бр. 58 от 2017 г.) в чл. 58о, ал. 1,
изречение второ думите „при условията и по
реда на Закона за електронния документ и
електронния подпис“ се заменят със „съгласно
изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на
Европейския парламент и на Съвета от 23 юли
2014 г. относно електронната идентификация
и удостоверителните услуги при електронни
трансакции на вътрешния пазар и за отмяна
на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28
август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.
§ 64. В Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр. 45 от 1996 г.; попр.,
бр. 49 от 1996 г.; изм., бр. 85 от 1997 г., бр. 27
от 2000 г., бр. 102 от 2001 г., бр. 91 от 2002 г.,
бр. 112 от 2003 г., бр. 95 от 2005 г., бр. 99 и
102 от 2006 г., бр. 86 от 2007 г., бр. 36 и 52 от
2008 г., бр. 6, 82 и 93 от 2009 г., бр. 41, 87 и 88
от 2010 г., бр. 35 и 42 от 2011 г., бр. 32, 38, 53,
54, 77 и 102 от 2012 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14
и 101 от 2015 г., бр. 58 от 2016 г. и бр. 12 и 58
от 2017 г.) в чл. 30м думите „при условията и
по реда на Закона за електронния документ и
електронния подпис“ се заменят със „съгласно
изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на
Европейския парламент и на Съвета от 23 юли
2014 г. относно електронната идентификация
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и удостоверителните услуги при електронни
трансакции на вътрешния пазар и за отмяна
на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28
август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.
§ 65. В Закона за обществените поръчки
(обн., ДВ, бр. 13 от 2016 г.; изм., бр. 34 от 2016 г.
и бр. 63 от 2017 г.) в чл. 39, ал. 10 думите „Закона
за електронния документ и електронния подпис“
се заменят с „изискванията на Регламент (ЕС)
№ 910/2014 на Европейския парламент и на
Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната
идентификация и удостоверителните услуги
при електронни трансакции на вътрешния
пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО
(OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните
удостоверителни услуги“.
§ 66. В Закона за изменение и допълнение
на Закона за лечебните заведения (обн., ДВ,
бр. 59 от 2010 г.; изм., бр. 98 и 100 от 2010 г.
и бр. 15 от 2013 г.) в § 75, ал. 1 от преходните
и заключителните разпоредби думите „при
условията и по реда на Закона за електронния
документ и електронния подпис“ се заменят
с „подписани с усъвършенстван електронен
подпис, усъвършенстван електронен подпис,
основан на квалифицирано удостоверение
за електронни подписи, или квалифициран
електронен подпис, съгласно изискванията на
Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския
парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно
електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на
вътрешния пазар и за отмяна на Директива
1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.)
и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.
§ 67. В Закона за туризма ( обн., ДВ, бр. 30
от 2013 г.; изм., бр. 68 и 109 от 2013 г., бр. 40
от 2014 г., бр. 9, 14 и 79 от 2015 г., бр. 20, 43,
59 и 75 от 2016 г. и бр. 58 от 2017 г.) в чл. 75,
ал. 1 думите „Закона за електронния документ
и електронния подпис“ се заменят със „Закона за електронния документ и електронните
удостоверителни услуги“.
§ 68. В Закона за управление на отпадъците
(обн., ДВ, бр. 53 от 2012 г.; изм., бр. 66 от 2013 г.;
Решение № 11 на Конституционния съд от
2014 г. – бр. 61 от 2014 г.; изм., бр. 98 от 2014 г.,
бр. 14 от 2015 г., бр. 105 от 2016 г. и бр. 13 от
2017 г.) в § 22 от преходните и заключителните
разпоредби думите „Закона за електронния
документ и електронния подпис“ се заменят
със „Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.
§ 69. В Закона за данък върху добавената
стойност (обн., ДВ, бр. 63 от 2006 г.; изм., бр. 86,
105 и 108 от 2006 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2007 г. – бр. 37 от 2007 г.; изм.,
бр. 41, 52, 59, 108 и 113 от 2007 г., бр. 106 от
2008 г., бр. 12, 23, 74 и 95 от 2009 г., бр. 94 и 100
от 2010 г., бр. 19, 77 и 99 от 2011 г., бр. 54, 94 и
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103 от 2012 г., бр. 23, 30, 68, 98, 101, 104 и 109
от 2013 г., бр. 1, 105 и 107 от 2014 г., бр. 41, 79,
94 и 95 от 2015 г. и бр. 58, 60, 74, 88, 95 и 97 от
2016 г.) в чл. 114, ал. 11, т. 1 думите „Закона за
електронния документ и електронния подпис“
се заменят с „Регламент (ЕС) № 910/2014 на
Европейския парламент и на Съвета от 23 юли
2014 г. относно електронната идентификация
и удостоверителните услуги при електронни
трансакции на вътрешния пазар и за отмяна
на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28
август 2014 г.) и Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.
§ 70. В Закона за лекарствените продукти в
хуманната медицина (обн., ДВ, бр. 31 от 2007 г.;
изм., бр. 19 от 2008 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2008 г. – бр. 65 от 2008 г.;
изм., бр. 71 от 2008 г., бр. 10, 23, 41, 88 и 102
от 2009 г., бр. 59 и 98 от 2010 г., бр. 9, 12, 60 и
61 от 2011 г., бр. 38, 60 и 102 от 2012 г., бр. 15
от 2013 г., бр. 1 и 18 от 2014 г.; Решение № 1
на Конституционния съд от 2015 г. – бр. 12 от
2015 г.; изм., бр. 48 от 2015 г. и бр. 43 от 2016 г.)
в § 5а, ал. 1 от допълнителните разпоредби
думите „Закона за електронния документ и
електронния подпис“ се заменят със „Закона
за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.
§ 71. В Закона за тютюна, тютюневите и
свързаните с тях изделия (обн., ДВ, бр. 101
от 1993 г.; изм., бр. 19 от 1994 г., бр. 110 от
1996 г., бр. 153 от 1998 г., бр. 113 от 1999 г.,
бр. 33 и 102 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 20
от 2003 г., бр. 57 и 70 от 2004 г., бр. 91, 95, 99
и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 70, 80 и 108 от
2006 г., бр. 53 и 109 от 2007 г., бр. 36, 67 и 110
от 2008 г., бр. 12, 82 и 95 от 2009 г., бр. 19 от
2011 г., бр. 50 от 2012 г., бр. 12 и 14 от 2015 г.,
бр. 19, 28, 31 и 101 от 2016 г. и бр. 58 и 63 от
2017 г.) в чл. 16г, ал. 2 думите „по реда на Закона за електронния документ и електронния
подпис“ се заменят със „създаден съгласно
изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на
Европейския парламент и на Съвета от 23 юли
2014 г. относно електронната идентификация
и удостоверителните услуги при електронни
трансакции на вътрешния пазар и за отмяна
на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28
август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.
§ 72. В Закона за съдебната власт (обн., ДВ,
бр. 64 от 2007 г.; изм., бр. 69 и 109 от 2008 г.,
бр. 25, 33, 42, 102 и 103 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г.,
бр. 1, 23, 32, 45, 81 и 82 от 2011 г.; Решение № 10
на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 93 от
2011 г.; изм., бр. 20, 50 и 81 от 2012 г., бр. 15, 17,
30, 52, 66, 70 и 71 от 2013 г., бр. 19, 21, 53, 98 и
107 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 28, 39, 50, 62
и 76 от 2016 г., бр. 13 от 2017 г.; Решение № 1
на Конституционния съд от 2017 г. – бр. 14 от
2017 г.; изм., бр. 63 и 65 от 2017 г.) в чл. 175а,
ал. 3, т. 2 думите „Закона за електронния документ и електронния подпис“ се заменят със
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„създаден съгласно изискванията на Регламент
(ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на
Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната
идентификация и удостоверителните услуги
при електронни трансакции на вътрешния
пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО
(OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните
удостоверителни услуги“.
§ 73. В Закона за ветеринарномедицинската
дейност (обн., ДВ, бр. 87 от 2005 г.; изм., бр. 30,
31, 55 и 88 от 2006 г., бр. 51 и 84 от 2007 г., бр. 13,
36 и 100 от 2008 г., бр. 27, 35, 74, 95 и 102 от
2009 г., бр. 25 и 41 от 2010 г., бр. 8 и 92 от 2011 г.,
бр. 77, 82 и 97 от 2012 г., бр. 7, 15, 66, 68, 83 и
99 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г.,
бр. 14, 34 и 58 от 2016 г. и бр. 58 от 2017 г.) в
чл. 229б, ал. 1, изречение трето думите „Закона
за електронния документ и електронния подпис“
се заменят с „Регламент (ЕС) № 910/2014 на
Европейския парламент и на Съвета от 23 юли
2014 г. относно електронната идентификация
и удостоверителните услуги при електронни
трансакции на вътрешния пазар и за отмяна
на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28
август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.
§ 74. В Закона за признаване на професионални квалификации (обн., ДВ, бр. 13 от 2008 г.;
изм., бр. 41 и 74 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г.,
бр. 8, 9, 43 и 61 от 2011 г., бр. 68 от 2013 г.,
бр. 21 от 2014 г., бр. 80 от 2015 г. и бр. 27 и 59
от 2016 г.) в чл. 97, ал. 4 думите „със Закона за
електронния документ и електронния подпис“
се заменят със „с Регламент (ЕС) № 910/2014 на
Европейския парламент и на Съвета от 23 юли
2014 г. относно електронната идентификация
и удостоверителните услуги при електронни
трансакции на вътрешния пазар и за отмяна
на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28
август 2014 г.) и Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.
§ 75. В Закона за регистър Булстат (обн.,
ДВ, бр. 39 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г.,
бр. 34 от 2006 г., бр. 42 от 2007 г., бр. 82 и 95 от
2009 г., бр. 28 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15
от 2013 г., бр. 12 от 2015 г. и бр. 8 и 74 от 2016 г.)
в чл. 15, ал. 1 думите „Закона за електронния
документ и електронния подпис“ се заменят с
„изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на
Европейския парламент и на Съвета от 23 юли
2014 г. относно електронната идентификация
и удостоверителните услуги при електронни
трансакции на вътрешния пазар и за отмяна
на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28
август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.
§ 76. В Закона за закрила на детето (обн.,
ДВ, бр. 48 от 2000 г.; изм., бр. 75 и 120 от 2002 г.,
бр. 36 и 63 от 2003 г., бр. 70 и 115 от 2004 г.,
бр. 28, 94 и 103 от 2005 г., бр. 30, 38 и 82 от
2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 14,
47 и 74 от 2009 г., бр. 42, 50, 59 и 98 от 2010 г.,
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бр. 28 и 51 от 2011 г., бр. 32 и 40 от 2012 г.,
бр. 15, 68 и 84 от 2013 г., бр. 79 от 2015 г. и бр. 8
от 2016 г.) в чл. 43в, ал. 5 думите „Закона за
електронния документ и електронния подпис“
се заменят със „Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.
§ 77. В Закона за социално подпомагане
(обн., ДВ, бр. 56 от 1998 г.; изм., бр. 45 и 120
от 2002 г., бр. 18, 30 и 105 от 2006 г., бр. 52 и
59 от 2007 г., бр. 58 от 2008 г., бр. 14, 41 и 74 от
2009 г., бр. 15 от 2010 г., бр. 9 и 51 от 2011 г.,
бр. 32 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 98
от 2014 г. и бр. 8 от 2016 г.) в чл. 18б, ал. 5
думите „Закона за електронния документ и
електронния подпис“ се заменят със „Закона
за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.
§ 78. В Закона за българските лични документи (обн., ДВ, бр. 93 от 1998 г.; изм., бр. 53,
67, 70 и 113 от 1999 г., бр. 108 от 2000 г., бр. 42
от 2001 г., бр. 45 и 54 от 2002 г., бр. 29 и 63 от
2003 г., бр. 96, 103 и 111 от 2004 г., бр. 43, 71, 86,
88 и 105 от 2005 г., бр. 30, 82 и 105 от 2006 г.,
бр. 29, 46 и 52 от 2007 г., бр. 66, 88 и 110 от
2008 г., бр. 35, 47, 82 и 102 от 2009 г., бр. 26 и
100 от 2010 г., бр. 9 и 23 от 2011 г.; Решение № 2
на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 32 от
2011 г.; изм., бр. 55 от 2011 г., бр. 21, 42 и 75 от
2012 г., бр. 23 и 70 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г.,
бр. 14, 79 и 80 от 2015 г. и бр. 33, 81, 97 и 101
от 2016 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 18в навсякъде думите „удостоверение
за квалифициран“ се заменят с „квалифицирано
удостоверение за“, а думите „Закона за електронния документ и електронния подпис“ се
заменят със „Закона за електронния документ
и електронните удостоверителни услуги“.
2. В § 1 от допълнителните разпоредби т. 21
се изменя така:
„21. „К валифицирано удостоверение за
електронен подпис“ е понятие по смисъла на
Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.“
3. В останалите текстове на закона думите
„удостоверение за квалифициран“ и „удостоверението за квалифициран“ се заменят съответно с „квалифицирано удостоверение за“ и
„квалифицираното удостоверение за“.
§ 79. В Закона за изменение и допълнение на
Изборния кодекс (ДВ, бр. 39 от 2016 г.) в § 145,
ал. 14, т. 31 от преходните и заключителните
разпоредби думите „Закона за електронния
документ и електронния подпис“ се заменят
със „Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.
§ 80. Параграф 22, т. 1 относно чл. 27, ал. 1,
т. 6 влиза в сила от 1 януари 2018 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 11 октомври 2017 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
7718
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УКАЗ № 207
На основание чл. 101, ал. 3 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България, приет от 44-то Народно събрание
на 27 септември 2017 г., повторно приет на
19 октомври 2017 г.
Издаден в София на 20 октомври 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на 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., бр. 13, 17, 50, 81, 98 и 103 от
2016 г. и бр. 58 от 2017 г.)
§ 1. Член 79 се изменя така:
„Чл. 79. (1) Постоянният секретар на отбраната е най-висшият държавен служител в
Министерството на отбраната.
(2) За постоянен секретар на отбраната се
назначава държавен служител, който:
1. има професионален опит не по-малко
от 8 години и четвърти старши ранг като
държавен служител;
2. е изпълнявал ръководна длъжност в държавната администрация не по-малко от три
години, от които не по-малко от една година
в Министерството на отбраната;
3. е получил по-висока годишна оценка на
изпълнението на длъжността при годишното
оценяване в годината, предхождаща подбора,
в сравнение с останалите кандидати и по
отношение на него е изтекъл едногодишният
срок за изпитване.
(3) Постоянният секретар на отбраната
се назначава от министъра на отбраната,
съгласувано с министър-председателя, след
подбор за срок от 4 години, който изтича
преди придобиване от служителя на право
на пенсия за осигурителен стаж и възраст.
(4) Редът за извършване на подбора се определя със заповед на министъра на отбраната.
(5) Подборът на кандидатите се извършва
от комисия в състав най-малко от трима
членове с председател заместник-министър
на отбраната. Комисията завършва своята
работа с доклад до министъра на отбраната
с мотивирано предложение. При утвърждаване на доклада на комисията министърът на
отбраната изпраща предложението за назна-
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чаване на постоянен секретар на отбраната
за съгласуване от министър-председателя.
(6) Постоянният секретар на отбраната има
всички права по служебно правоотношение.
(7) За неуредените случаи по отношение
статута на постоянния секретар на отбраната
се прилага Законът за държавния служител.“
§ 2. Член 82 се изменя така:
„Чл. 82. Правоотношението с постоянния
секретар на отбраната се прекратява от министъра на отбраната съгласувано с министър-председателя при условията и по реда на
Закона за държавния служител.“
§ 3. В чл. 136 се създава ал. 3:
„(3) Офицерите, след удостояване с висше военно звание с указ на президента на
републиката, се представят в Комисията по
отбрана на Народното събрание от министъра
на отбраната или определен от него заместник-министър.“
§ 4. В чл. 160, ал. 1, т. 6 думата „комодор“
се заменя с „флотилен адмирал“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 27 септември 2017 г. и на 19 октомври
2017 г. и е подпечатан с официалния печат на
Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
7907

УКАЗ № 208
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 администрацията, приет от 44-то Народно
събрание на 12 октомври 2017 г.
Издаден в София на 20 октомври 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за администрацията (обн., ДВ, бр. 130 от 1998 г.;
Решение № 2 на Конституционния съд от
1999 г. – бр. 8 от 1999 г.; изм., бр. 67 от 1999 г.,
бр. 64 и 81 от 2000 г., бр. 99 от 2001 г.; попр.
бр. 101 от 2001 г., бр. 95 от 2003 г., бр. 19 от
2005 г., бр. 24, 30, 69 и 102 от 2006 г., бр. 46
и 78 от 2007 г., бр. 43 и 94 от 2008 г., бр. 35 и
42 от 2009 г., бр. 24 и 97 от 2010 г., бр. 69 от
2011 г., бр. 15 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 17 от
2013 г., бр. 19 и 27 от 2014 г., бр. 60 и 96 от
2015 г. и бр. 50, 57 и 98 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 2, ал. 1 се създава т. 8:
„8. непрекъснато усъвършенстване на качеството.“
§ 2. В чл. 46 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В а л. 3 д у м и т е „ме т одолог и я та по
чл. 46а, ал. 2, т. 2“ се заменят с „наредбата
по чл. 46б, ал. 2“.
2. В ал. 4:
а) точка 1 се изменя така:
„1. извършва планови и извънпланови
проверки на структури, дейности и процеси
в администрацията;“
б) създава се нова т. 11:
„11. извършва проверки по предоставянето
на административни услуги;“
в) досегашната т. 11 става т. 12.
3. Създава се нова ал. 7:
„(7) Инспекторатите изготвят стратегически и годишен план за дейността си, които се
утвърждават от съответния ръководител на
административната структура, а за Главния
инспекторат – от министър-председателя.“
4. Създава се ал. 8:
„(8) Инспекторатите ежегодно представят
отчет за дейността си пред съответния ръководител на административната структура,
а Главният инспекторат – пред министърпредседателя.“
5. Досегашната ал. 7 става ал. 9.
6. Създават се ал. 10 и 11:
„(10) Инспекторатът не извършва проверки
в търговските дружества с държавно участие
в капитала и държавните предприятия по
чл. 62, ал. 3 от Търговския закон.
(11) Инспекторатът не извършва проверки
относно бюджетната дисциплина.“
§ 3. В чл. 46а се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Главният инспекторат:
1. координира и подпомага дейността на
инспекторатите;
2. дава оценка относно дейността на инспекторатите по ред, определен с наредбата
по чл. 46б, ал. 2;
3. координира и подпомага изпълнението
на държавната антикорупционна политика;
4. осъществява контрол и извършва проверки по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, както и за
други нарушения на служебните задължения;
5. разглежда постъпили сигнали за корупция на органи на изпълнителната власт и
държавни служители на ръководна длъжност,
извършва проверки и информира министърпредседателя за резултатите;
6. изпълнява функциите по чл. 46, ал. 4 по
отношение на администрацията на Министерския съвет и второстепенните разпоредители
с бюджет по бюджета на Министерския съвет;
7. осъществява други функции, определени
с Устройствения правилник на Министерския
съвет и на неговата администрация или възложени му от министър-председателя.“
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2. В ал. 3 думите „чл. 46, ал. 7“ се заменят
с „чл. 46, ал. 9“.
§ 4. В чл. 46б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 в текста преди т. 1 думите „За
инспектори“ се заменят със „За ръководител
на инспекторат и за инспектори“.
2. Създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) Структурата и минималната численост на инспекторатите, редът и начинът за
осъществяване на дейността им и взаимодействието със специализираните контролни
органи се определят с наредба, приета от
Министерския съвет.
(3) С наредбата по ал. 2 Министерският съвет може да определи допълнителни
изисквания, на които трябва да отговарят
ръководителят и инспекторите.“
3. Досегашните ал. 2, 3 и 4 стават съответно ал. 4, 5 и 6.
4. Досегашната ал. 5 се отменя.
§ 5. Създава се чл. 64:
„Чл. 64. А дминистрацията осъществява
цялостно управление на качеството на дейността си за ефективно и ефикасно постигане
на стратегическите и ежегодните си цели,
включително чрез системи за управление
на качеството.“
§ 6. В § 1 от допълнителната разпоредба
се създават т. 6 и 7:
„6. „Административен контрол“ е дейност
за проверка и оценка на действията на администрацията за съответствие с нормативните и вътрешноведомствените актове с цел
ефективност, прозрачност в управлението и
предотвратяване на корупцията.
7. „Система за управление на качеството“ е
съвкупност от целенасочени и координирани
действия и процеси, чрез които се гарантира
постигането на целите на администрацията,
подобряването на ефективността и ефикасността на работата є, като се прилагат подходящи аналитични инструменти с оглед на
спецификата на дейността є и потребностите
на заинтересованите страни.“
§ 7. В Закона за изменение и допълнение на Закона за администрацията (обн.,
ДВ, бр. 15 от 2012 г.; изм., бр. 96 от 2015 г.,
бр. 57 и 98 от 2016 г.) в § 16 от преходните
и зак лючи телни те разпоредби се п равя т
следните изменения:
1. В ал. 2 думите „съгласувано със Съвета за административната реформа към
Министерския съвет“ се заменят със „след
предварително съгласуване с администрацията на Министерския съвет“.
2. В ал. 5 думите „заместник министърпредседателя по координация на европейските
политики и институционалните въпроси“
се заменят с „министъра за Българското
председателство на Съвета на Европейския
съюз 2018“.
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Заключителна разпоредба
§ 8. В 5-месечен срок от влизането в сила
на този закон Министерският съвет приема
наредбата по чл. 46б, ал. 2.
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 12 октомври 2017 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
7719

УКАЗ № 210
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за държавните помощи, приет от
44-то Народно събрание на 12 октомври 2017 г.
Издаден в София на 20 октомври 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ЗАКОН

за държавните помощи
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Предмет
Чл. 1. Този закон определя условията и
реда за:
1. предоставянето на държавни помощи и
минимални помощи;
2. изпълнението на процедурите по уведомяване съгласно чл. 108, ал. 3 от Договора
за функционирането на Европейския съюз за
предоставяне на държавни помощи;
3. категориите държавни помощи, съвместими с вътрешния пазар;
4. изпълнението на задълженията за докладване, събиране, регистриране и съхраняване
на данни;
5. възстановяването на неправомерна и несъвместима държавна помощ и на неправилно
използвана държавна помощ;
6. възстановяването на неправомерно получена минимална помощ;
7. оценката на държавните помощи, за които
не е задължително уведомяване на Европейската комисия, за съответствие с правилата за
групово освобождаване;
8. оспорването по съдебен ред на нарушения,
свързани с предоставяне на държавни помощи
и минимални помощи.
Обхват
Чл. 2. (1) Този закон се прилага за:
1. индивидуалните държавни помощи и
минимални помощи;

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5

2. схемите за държавна помощ и минимална помощ.
(2) Този закон се прилага и за помощ,
освободена от задължението за уведомяване
с акт на Съвета на Европейския съюз или на
Европейската комисия.
Изключение от обхвата
Чл. 3. Този закон не се прилага за мярка
за помощ, пряко свързана с производството
или търговията с оръжие и муниции с военно предназначение и с военно оборудване,
за която се прилага чл. 346 от Договора за
функционирането на Европейския съюз.
Съвместимост
Чл. 4. (1) Предоставянето на държавна помощ, освен в случаите, предвидени в Договора
за функционирането на Европейския съюз, е
несъвместимо с вътрешния пазар.
(2) Предоставянето на държавна помощ
е съвместимо с вътрешния пазар, когато
помощта:
1. има социален характер и се предоставя
на отделни потребители, без дискриминация
относно произхода на съответните стоки, или
2. е предназначена да отстрани щетите,
причинени от природни бедствия или от други
извънредни събития.
(3) Предоставянето на държавна помощ
може да се приеме за съвместимо с вътрешния
пазар, когато отговаря на някое от следните
условия:
1. насърчава икономическото развитие на
райони с ниско жизнено равнище или с висока
безработица;
2. подпомага изпълнението на проект със
значителен икономически интерес за Европейския съюз или за преодоляване на съществени трудности в икономиката на Република
България;
3. подпомага развитието на определени стопански дейности или отделни икономически
райони, ако не засяга търговските условия в
степен, която противоречи на общия интерес
на Европейския съюз;
4. подпомага насърчаването на културата
и опазването на културното и историческото
наследство, ако не засяга търговските условия и конкуренцията в Европейския съюз в
степен, която противоречи на общия интерес
на Европейския съюз;
5. разрешена е с акт на Съвета на Европейския съюз по предложение на Европейската
комисия.
(4) Държавната помощ по ал. 2 и 3 се предоставя при условията и по реда, определени
в този закон.
Принципи
Чл. 5. (1) При предоставянето на държавна
помощ се прилагат следните принципи:
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1. необходимост – насочване на държавната помощ към сфери на дейност, за които е
нужно съществено подобрение или развитие,
което не може да се осъществи при нормални
пазарни условия;
2. целесъобразност – подпомагане постигането на цел от общ интерес за Европейския
съюз, включително при съпоставяне на действителните и очакваните резултати;
3. пропорционалност и ефективност – изиск
ванията трябва да са подходящи за постигане
на преследваната цел и не трябва да надхвърлят необходимото за нейното постигане, като
се целят максимални резултати с най-малък
размер на държавната помощ;
4. прозрачност – осигуряване на правила
за публичност при предоставянето и разходването на публични средства по начин, който
позволява достъп, използване и анализ на
информация за финансовите взаимоотношения
и който дава възможност за извършване на
наблюдение, координация и контрол;
5. балансираност – достигане на положителен резултат при отчитане на отрицателните
ефекти върху конкуренцията;
6. съпоставимост – избор на подход ящ
начин за предоставяне на държавна помощ,
влияещ в най-малка степен върху конкуренцията, при постигане на целта є;
7. стимулиращ ефект – положителна промяна в поведението и дейността на получателя
на помощта, така че той да осъществи съответната дейност, която не би предприел без
помощ или би я предприел, но в ограничен
обем и по различен начин.
(2) Стимулиращият ефект по ал. 1, т. 7 се
определя въз основа на критериите, определени в акта на Европейския съюз, с който се
предоставя държавната помощ.
(3) Когато в акта по ал. 2 не са определени
критерии, но се изисква държавната помощ да
има стимулиращ ефект, същият се определя
най-малко чрез сравнителен анализ на вариант
при предоставяне на помощта и на вариант
без предоставяне на помощта.
(4) Администраторът на помощ мотивира
писмено прилагането на принципите по ал. 1,
когато това е приложимо, въз основа на акта
на Европейския съюз, с който се предоставя
държавната помощ. Мотивите са неразделна
част от документите по предоставяне на държавната помощ.
Публични вземания
Чл. 6. Паричните задължения към държавата и общините по влезлите в сила решения
и определения на съдилищата по този закон
са публични държавни, съответно публични
общински вземания и се събират по реда на
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
от органите на Националната агенция за
приходите.
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Г л а в а

в т о р а

ОРГАНИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ,
О Т Г ОВА РЯ Щ И З А Д ЪРЖ А ВН И Т Е
ПОМОЩИ
Обща компетентност
Чл. 7. (1) Министърът на финансите е националният орган, който отговаря за наблюдението, прозрачността и координацията на
държавните помощи и минималните помощи
на национално, областно и общинско равнище
и взаимодействието с Европейската комисия,
освен в случаите по чл. 8.
(2) В изпълнение на правомощията по ал. 1
министърът на финансите:
1. осъществява наблюдението, координацията и взаимодействието с Европейската комисия
и администраторите на помощ в областта на
държавните помощи и минималните помощи;
2. приема, разглежда и оценява уведомления
та за държавна помощ за пълнота, качество и
съответствие с правото на Европейския съюз
и българското законодателство в областта на
държавните помощи;
3. наблюдава и дава становища за предоставянето на нова и за изменението на съществуваща
държавна помощ за съответствие с провежданата в Европейския съюз и в Република България
политика в областта на държавните помощи;
4. съгласува и изпраща уведомленията за
държавни помощи до Европейската комисия;
5. оценява държавната помощ, попадаща
в обхвата на общ регламент за групово освобождаване;
6. дава становища за помощи, освободени от
задължението за уведомяване с акт на Съвета
на Европейския съюз или на Европейската
комисия;
7. изготвя уведомление за регионална карта
на държавните помощи до Европейската комисия, съдържащо предложение за максималния
интензитет на регионалната помощ и на специфичния местен обхват на районите в Република
България, допустими за регионална помощ;
8. осигурява прозрачност на държавните
помощи, като изисква, обобщава и съхранява
информация от всички администратори на
помощ, включително за минималните помощи;
9. изготвя годишен доклад и тематични
доклади за държавните помощи и ги изпраща
на Европейската комисия;
10. координира и подпомага администраторите на помощ при упражняване на техните
права и задължения, произтичащи от правото
на Европейския съюз и българското законодателство в областта на държавните помощи;
11. координира действията във връзка с
възстановяването на неправомерна и несъвместима държавна помощ и възстановяването
на неправилно използвана държавна помощ,
включително за държавните помощи в областта
на земеделието, развитието на селските райони,
горското и ловното стопанство и рибарството;
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12. дава становища по проекти на нормативни и други актове, свързани с уреждане
на отношения в област та на държавните
помощи;
13. участва в дейността на работните органи на Европейската комисия по въпросите
на държавните помощи;
14. дава методически указания по прилагането на закона, нормативните актове по
неговото прилагане и на правилата в областта
на държавните помощи;
15. предприема мерки за развитието и
усъвършенстването на правилата в областта
на държавните помощи и за осигуряването
на прозрачност.
Специална компетентност
Чл. 8. (1) Министърът на земеделието, храните и горите е органът, който осъществява
наблюдението, прозрачността, координацията
и взаимодействието с Европейската комисия
в областта на държавните помощи и минималните помощи в областта на земеделието,
развитието на селските райони, горското и
ловното стопанство и рибарството, освен в
случаите по чл. 7, ал. 2, т. 11.
(2) В изпълнение на правомощията по
ал. 1 министърът на земеделието, храните
и горите:
1. разработва съдържанието, параметрите
и механизмите за предоставяне и контрол
на всяка мярка за помощ в областта на земеделието, развитието на селските райони,
горското и ловното стопанство и рибарството;
2. оцен ява въздействието на м ярка за
помощ в областта на земеделието, горското
и ловното стопанство и рибарството, когато
това се изисква;
3. изпраща уведомленията за държавни
помощи в областта на земеделието, развитието на селските райони, горското и ловното
стопанство и рибарството до Европейската
комисия;
4. изготвя годишни доклади за държавните
помощи в областта на земеделието, развитието на селските райони, горското и ловното
стопанство и рибарството и ги изпраща до
Европейската комисия;
5. дава становища за държавните помощи
и минималните помощи в областта на земеделието, развитието на селските райони,
горското и ловното стопанство и рибарството;
6. дава становища по предложения и проекти за изменение на действащото законодателство за държавните помощи в областта на
земеделието, развитието на селските райони,
горското и ловното стопанство и рибарството;
7. участва в дейността на работните органи
на Европейската комисия по въпросите на
държавните помощи в областта на земеделието, развитието на селските райони, горското
и ловното стопанство и рибарството.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7

Г л а в а

т р е т а

АДМИНИСТРАТОР НА ПОМОЩ
Определяне на администратор
Чл. 9. (1) Администратор на помощ е лице,
което предоставя или управлява, включително
разработва държавна помощ или минимална
помощ, освен когато в закон е предвидено друго.
(2) Когато държавната помощ или минималната помощ се предоставя от лице, спрямо
което публичен орган има доминиращо влияние,
администратор на помощта е доминиращият
публичен орган.
(3) Когато държавната помощ или минималната помощ се предоставя с акт на Министерския съвет, администратор на помощта
е министърът или друг публичен орган, който
е отговорен за изпълнението на съответната
държавна политика в сектора, в който помощта
се предоставя.
(4) Когато държавната помощ или минималната помощ се предоставя от орган, управляващ
оперативна програма, или от орган – програмен оператор на програма, администратор на
помощта е органът, отговорен за управлението
и изпълнението на програмата.
(5) В случаите по ал. 1 – 4 администраторът
на помощ може да възложи част от функциите
си по този закон на публичноправна организация, публичен орган или публично предприятие,
което носи отговорност като администратор на
помощ за възложените функции и изпълнява
свързаните с тях задължения спрямо получателя на помощта.
Специален случай
Чл. 10. При държавна помощ и минимална
помощ в областта на земеделието, развитието
на селските райони, горското и ловното стопанство и рибарството администраторите на
помощ се определят от министъра на земеделието, храните и горите.
Акт за предоставяне
Чл. 11. Държавна помощ или минимална
помощ се предоставя с акт за предоставяне, в
който се определя администратор на помощта и
лице по чл. 9, ал. 5, когато е налице възлагане.
Отговорности на администратора на помощ
Чл. 12. (1) Администраторът на помощ
носи отговорност за законосъобразното предоставяне и разходване на държавни помощи и минимални помощи в съответствие с
правото на Европейския съюз и българското
законодателство.
(2) Администратор на помощ – разпоредител
с бюджет, може да разработва или да предоставя
държавни помощи или минимални помощи,
свързани с мерки за национално финансиране
или национално съфинансиране по проекти
и програми, финансирани от фондовете на
Европейския съюз, Инструмента „Шенген“,
Преходния финансов инструмент, донорски
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програми и други подобни, когато за това са
предвидени средства в закона за държавния
бюджет за съответната година или в средносрочната бюджетна прогноза.
Разработване на мерки за помощ
Чл. 13. (1) Администраторът на помощ
определя предварително целите и разработва
съдържанието, параметрите и механизмите за
предоставяне и контрол на всяка нова държавна помощ, която възнамерява да предостави,
както и оценява нейното въздействие, когато
това се изисква.
(2) Администраторът на помощ е длъжен
да изготви и план за оценка на въздействието
на мерките за помощта и доклад към него
за представяне пред Европейската комисия,
когато това се изисква въз основа на акт на
Европейския съюз или по искане на Европейската комисия.
(3) При схема за държавна помощ или
при минимална помощ администраторът на
помощ е длъжен да осигури съответствието с
правилата в областта на държавните помощи
за всеки отделен случай в обхвата на схемата.
Отлагане
Чл. 14. Администраторът на помощ е длъжен
да не въвежда в действие и да не предоставя
държавна помощ до:
1. произнасяне на Европейската комисия
с решение за разрешаване на планираната
държавна помощ или с решение, че мярката
не представлява държавна помощ, или до настъпване на обстоятелства, при които може
да се смята, че Европейската комисия е взела
решение за разрешаване на помощта, или
2. получаване на оценка от министъра на
финансите, че мярката е приведена в съответствие с правилата на общ регламент за групово
освобождаване.
Уведомяване
Чл. 15. (1) Администраторът на помощ е
длъжен преди предоставяне на нова държавна
помощ да уведоми министъра на финансите.
(2) Условията и редът за уведомяване по
ал. 1 се определят с наредба на министъра на
финансите.
(3) Предоставянето на нова държавна помощ
в областта на земеделието, развитието на селските райони, горското и ловното стопанство
и рибарството се извършва по решение или
по предложение на министъра на земеделието,
храните и горите.
Информиране на получателя
Чл. 16. (1) Администраторът на помощ е
длъжен да предостави на всеки получател на
държавна помощ или на минимална помощ
информация за вида, размера, основанието
за предоставяне и съвместимостта на помощта чрез посочване на акта на Европейския
съюз, неговото наименование и публикуване
в „Официален вестник“ на Европейския съюз,
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както и за произтичащите от получаването на
помощта задължения за получателя на помощ.
Информацията трябва да бъде включена в
акта за предоставяне на помощта или да бъде
предоставена на получателя на помощта в
14-дневен срок от издаването на акта.
(2) Информация за размера на помощта не
се предоставя, когато помощта е свързана с
данъчни мерки, изискващи обработка на данъчни декларации на данъчно задължени лица.
Документиране
Чл. 17. Администраторът на помощ е длъжен да изготви необходимите документи по
прилагането на мярка за помощ в съответствие
с изискванията на приложимия към помощта
акт на Европейския съюз.
Капацитет
Чл. 18. (1) Администраторът на помощ е
длъжен да осигури и поддържа достатъчен
капацитет за осъществяване на дейностите
по планиране, разработване, уведомяване,
документиране, предоставяне и управление,
докладване и контрол на предоставянето на
държавни помощи и минимални помощи.
(2) Администраторът на помощ е длъжен
да определи необходимите мерки за изпълнение на дейностите по ал. 1 съобразно обема и
спецификата на администрираните помощи,
като включва най-малко техническа, кадрова
обезпеченост и мерки за съхранение на информация.
(3) За всяка държавна помощ и минимална
помощ администраторът на помощ може да
определи лица, които да отговарят за изпълнение на дейностите по ал. 1.
Поддържане и съхраняване на информация
Чл. 19. (1) Администраторът на помощ е
длъжен да поддържа и съхранява информацията
за извършените от него действия, свързани с
предоставените държавни помощи и минимални
помощи, като отговаря за нейната достоверност.
(2) Всички документи, които администраторите на помощ представят в Министерството
на финансите се съставят на български език, а
когато са съставени на чужд език – придружени
с превод на български език.
(3) Срокът за съхранение на информацията
по ал. 1 е не по-кратък от 10 години, считано
от датата на последното предоставяне на помощ
по схема за държавна помощ или минимална
помощ или от датата на предоставяне на индивидуална държавна помощ или минимална
помощ.
(4) В случаите на помощ, предоставяна на
части, срокът по ал. 3 започва да тече от датата
на последно предоставената част.
(5) При поискване достъп до информацията
по ал. 1 или до част от нея се предоставя на
лица, определени от министъра на финансите
или от Европейската комисия, във вида и в
срока, указани в искането.
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Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ПОЛУЧАТЕЛ НА ПОМОЩ
Определение
Чл. 20. (1) Получател на помощ е всяко
предприятие, за което е предназначена държавна помощ или минимална помощ, както и
всяко предприятие, което пряко или косвено се
облагодетелства от тази помощ, като получава
под каквато и да е форма икономическа изгода,
и по отношение на която са изпълнени всички
елементи за наличие на помощ по смисъла на
чл. 107, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
(2) Предприятие по ал. 1 е всяко лице, което
осъществява икономическа дейност без значение на неговата правноорганизационна форма,
статут и начин на финансиране, независимо
от това дали същото формира и разпределя
печалба.
(3) Когато лицето по ал. 2 осъществява
едновременно икономическа и неикономическа дейност, то може да се разглежда като
получател на държавна помощ или минимална
помощ само по отношение на икономическата
му дейност, при условие че:
1. икономическата и неикономическата
дейност са напълно отделени финансово-счетоводно по отношение на активите, пасивите,
приходите и разходите от дейностите, и/или
2. е налице фактическо обособяване на съответните дейности чрез отделен субект.
(4) Когато мярката за помощ се реализира
чрез едно предприятие, но икономическа изгода
от помощта получава и друго предприятие,
размерът на държавната помощ или на минималната помощ се определя съобразно изгодата,
която получава всяко от предприятията.
(5) Когато след предоставяне на държавна
помощ или минимална помощ, което не е
извършено при пазарни условия, икономическата изгода от помощта премине върху друго
предприятие, същото се смята за получател
на държавна помощ или минимална помощ.
Г л а в а

п е т а

ВИДОВЕ ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ И РЕД
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ
Държавни помощи, за които се изисква
уведомяване
Чл. 21. Държавните помощи, включително
всяко намерение за предоставяне на нова държавна помощ или за изменение на съществуваща
държавна помощ, подлежат на уведомяване
пред Европейската комисия. Уведомяване не
се изисква, ако е предвидено в акт на Европейския съюз или в този закон.
Уведомление
Чл. 22. (1) Уведомлението съдържа информация за целите, характеристиките, параметрите и условията за предоставяне на помощта.
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Уведомлението се изготвя и представя пред
Европейската комисия от администратора на
помощ чрез министъра на финансите, а за
помощите в областта на земеделието, развитието на селските райони, горското и ловното
стопанство и рибарството – от министъра на
земеделието, храните и горите.
(2) Уведомлението се придружава от обос
новка за съответствие с правото на Европейския
съюз и българското законодателство в областта
на държавните помощи или от обосновка, че
предложената мярка за помощ не представлява държавна помощ, когато уведомлението се
подава с цел правна сигурност. Обосновката е
неразделна част от уведомлението.
(3) Администраторът на помощ е длъжен да
съгласува предварително с министъра на финансите уведомлението и обосновката към него.
Привеждане в съответствие
Чл. 23. (1) Когато при съгласуването по
чл. 22, ал. 3 министърът на финансите констатира, че уведомлението и обосновката не са в
съответствие с правото на Европейския съюз
и българското законодателство в областта на
държавните помощи, той уведомява администратора на помощ, като може да предлага
мерки за привеждането им в съответствие.
(2) Администратор на помощ, който не приведе уведомлението и обосновката в съответствие
с мерките по ал. 1, е длъжен да изпрати до
министъра на финансите писмена декларация
и мотиви за непривеждането в съответствие. В
този случай министърът на финансите изпраща
уведомлението до Европейската комисия във
вида, заявен с декларацията.
(3) Министърът на финансите след получаване на цялата необходима информация от администратора на помощ изпраща уведомленията
за държавна помощ до Европейската комисия.
Информация
Чл. 24. (1) След получаване на решение на
Европейската комисия, потвърждаващо съвместимостта и/или разрешаващо предоставянето
на държавна помощ, министърът на финансите
информира администратора на помощ, че мярката за помощ може да се въведе в действие.
(2) Условията, определени в решението по
ал. 1, са задължителни за изпълнение.
(3) Когато в решението по ал. 1 има условия,
за които Европейската комисия не е определила
срок за изпълнение, в едномесечен срок от получаването на решението администраторът на
помощ представя на министъра на финансите
информация за срока и начина за изпълнението
на тези условия.
Официална процедура по разследване
Чл. 25. В случай на откриване на официална процедура по разследване от Европейската
комисия министърът на финансите уведомява
за това съответния администратор на помощ.
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Държавни помощи, за които не се изисква
уведомяване
Чл. 26. Държавни помощи, за които не
се изисква уведомяване на Европейската комисия, са помощи, към които не се прилага
задължението за уведомяване съгласно чл. 108,
параграф 3 от Договора за функционирането
на Европейския съюз.
Предварително съгласуване
Ч л. 27. А дминист раторът на помощ е
длъжен предварително да информира и да
съгласува с министъра на финансите всяко
намерение за предоставяне на нова държавна помощ и за изменение на съществуваща
държавна помощ, когато държавната помощ
попада в обхвата на общ регламент за групово
освобождаване.
Разглеждане
Ч л. 28. (1) Минист ърът на финанси те
разглежда информацията по чл. 27 по реда,
по който е постъпила, и изготвя оценка за
съответствието на държавната помощ с правилата за групово освобождаване. Оценката
се изготвя в едномесечен срок от получаване
на информацията.
(2) Когато за изготвяне на оценката е необходима допълнителна информация, министърът
на финансите уведомява администратора на
помощ. В този случай срокът по ал. 1 започва да тече от получаване на допълнителната
информация. При всяко следващо предоставяне на допълнителна информация започва
да тече нов срок.
(3) В случаите на несъответствие министърът на финансите предлага на администратора
на помощ да приведе мярката за помощ в
съответствие с правилата на общ регламент
за групово освобождаване или с приложимите
актове на Европейския съюз.
Информиране на Европейската комисия
Чл. 29. Министърът на финансите информира Европейската комисия за предоставянето
на държавни помощи, попадащи в обхвата на
общ регламент за групово освобождаване или
освободени от задължението за уведомяване
с акт на Съвета на Европейския съюз или на
Европейската комисия, по реда, предвиден в
приложимите актове на Европейския съюз.
Становище и оценка
Чл. 30. Когато основанието и условията на
държавната помощ се определят с нормативен
акт, министърът на финансите изготвя:
1. становище по проекта на нормативен акт
преди процедурата по неговото съгласуване и
внасяне на проекта на акт за приемане или
издаване от компетентния орган;
2. оценка по чл. 28, ал. 1 преди процедурата
за внасяне на проекта на акт за приемане или
издаване от компетентния орган; оценката
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придружава проекта на нормативен акт в процедурата по неговото съгласуване и внасяне за
приемане или издаване от компетентен орган.
Специална компетентност
Чл. 31. Министърът на земеделието, храните и горите разработва държавните помощи в
обхвата на регламент за груповото освобождаване в областта на земеделието, развитието на
селските райони, горското и ловното стопанство и рибарството, информира Европейската
комисия за предоставянето на тези помощи,
по реда, предвиден в приложимите актове на
Европейския съюз, и ги въвежда в действие
след публикуване на информация на интернет
страницата на Европейската комисия.
Минимални помощи (de minimis) и помощи,
освободени от задължението за уведомяване
Чл. 32. (1) Предоставянето на минимална
помощ или помощ, освободена от задължение
то за уведомяване с акт на Съвета на Европейския съюз или на Европейската комисия,
с изключение на помощите по чл. 28, може
да се извърши без предварително уведомяване
от администратора на помощ и получаване
на становище от министъра на финансите.
(2) Минималните помощи в областта на
земеделието, развитието на селските райони,
горското и ловното стопанство и рибарството
се предоставят след получаване на становище от министъра на земеделието, храните и
горите, когато това е приложимо.
(3) Контролът за съответствие на предоставянето на минималните помощи или помощи,
освободени от задължението за уведомяване с
актове на Европейския съюз по прилагането
на чл. 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз, се осъществява
от съответния администратор на помощ.
Специален случай
Чл. 33. Министърът на земеделието, храните и горите разработва мерки за минимални
помощи и упражнява контрол за законосъобразното предоставяне на минимални помощи в съответствие с акт на Европейския съюз
по прилагането на чл. 107 и 108 от Договора
за функционирането на Европейския съюз за
минималните помощи в областите на рибарството и производството на селскостопански
продукти, посочени в приложение I от Договора за функционирането на Европейския съюз.
Информация от администратора
Чл. 34. (1) В срок до три работни дни
от предоставянето на помощ, попадаща в
обхвата на регламент за минимална помощ,
администраторът на помощ информира министъра на финансите, съответно министъра
на земеделието, храните и горите.
(2) Алинея 1 не се прилага, когато с акт на
Европейския съюз е предвидено друго.
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Информация до Европейската комисия
Чл. 35. Министърът на финансите, съответно министърът на земеделието, храните и
горите информира Европейската комисия за
предоставянето на минимални помощи или
за помощи, освободени от задължението за
уведомяване с акт на Съвета на Европейския
съюз или на Европейската комисия, по предвидения в приложимите актове ред.
Правила и механизъм за предоставяне
Чл. 36. (1) Администраторът на помощ
е длъжен в акта за предоставяне на минимална помощ или помощ, освободена от задължението за уведомяване с акт на Съвета
на Европейския съюз или на Европейската
комисия, да определи правилата за прилагане
на условията за нейното предоставяне и за
контрол, както и механизъм за установяване
на неправомерно получена минимална помощ.
(2) Правилата и механизмът по ал. 1 може
да се предоставят предварително на министъра на финансите, съответно на министъра на
земеделието, храните и горите за изразяване
на становище и/или за даване на указания.
Вземания за неправомерно получена минимална
помощ
Чл. 37. (1) Неправомерно получената минимална помощ или помощ, освободена от
задължението за уведомяване с акт на Съвета
на Европейския съюз или на Европейската
комисия, представлява публично вземане,
което се установява от администратора на
помощ чрез издаване на акт за установяване
на публичното вземане по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(2) Вземанията по издадените актове по
ал. 1 подлежат на събиране по реда на Данъчно-осиг у рителни я процесуален кодекс
от органите на Националната агенция за
приходите.
(3) Администраторът на помощ, издал акт
по ал. 1, е длъжен в срок до три работни дни
от издаването на акта да информира министъра на финансите, съответно министъра на
земеделието, храните и горите, освен когато
издател на акта е съответният министър.
Г л а в а

ш е с т а

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НЕПРАВОМЕРНА
И НЕСЪВМЕСТИМА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ
ПО РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НЕПРАВИЛНО ИЗПОЛЗВАНА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ
Основание и ред за възстановяване
Чл. 38. (1) Възстановяването на неправомерна и несъвместима държавна помощ
или на неправилно използвана държавна
помощ се извършва въз основа на решение
на Европейската комисия с разпореждане за
възстановяване и влязъл в сила акт за уста-
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новяване на публично вземане, когато това
е приложимо.
(2) Решението на Европейската комисия
за възстановяване на неправомерна и несъвместима държавна помощ или на неправилно
използвана държавна помощ подлежи на изпълнение по реда на Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс.
(3) Когато с решението на Европейската
комисия за възстановяване на неправомерна и
несъвместима държавна помощ или съответно
на неправилно използвана държавна помощ не
са индивидуализирани получателите на помощ
и размерът на помощта, която трябва да се
възстанови, администраторът на помощ издава
акт за установяване на публично вземане по
реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(4) Вземанията по ал. 1 подлежат на събиране по реда на Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс от органите на Националната агенция за приходите.
(5) Министърът на финансите, съответно
министърът на земеделието, храните и горите
информира администратора на помощ в срок
до 5 работни дни от датата на уведомяване
чрез Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз за
решението на Европейската комисия, освен
когато съответният министър е администратор на помощта.
(6) В случаите по ал. 3 администраторът
на помощ е длъжен да установи лицата,
получатели на помощта, и размера на получената от всяко лице помощ, като уведоми
министъра на финансите за установеното и
за предприетите действия за възстановяване,
съобразно сроковете, определени в решението
на Европейската комисия.
(7) Размерът на помощта по ал. 6 се установява въз основа на:
1. информация, налична при администратора на помощ;
2. оценка, приета от администратора на
помощ – извън случаите по т. 1.
(8) Към размера на помощта по ал. 6 се
включва и размерът на лихвата за неправомерност върху помощта, изчислен с натрупване
за периода от датата, на която помощта е
предоставена, до датата на пълното є възстановяване.
(9) Оценката по ал. 7, т. 2 се изготвя от правоспособен независим оценител, регистриран
по Закона за независимите оценители, който
не е в трудово или служебно правоотношение с
възложителя и не е свързано лице по смисъла
на § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
с получателя на помощта.
(10) Оценката по ал. 7, т. 2 се възлага и
прием а от администратора на помощ съобразно определените в решението на Европейската
комисия условия и срок.
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(11) Когато администраторът на помощ не
приеме оценката по ал. 7, т. 2, той с мотивиран
акт възлага повторна експертна оценка на трима
оценители, освен когато оценката се възлага по
реда на Закона за обществените поръчки.
(12) Разноските по изготвяне на оценката по
ал. 7, т. 2 са за сметка на лицата, получатели
на неправомерната и несъвместима държавна
помощ, на лицата, неправилно използвали
държавна помощ, или за възложителя, когато
оценката е възложена по реда на Закона за
обществените поръчки.
Акт за установяване
Чл. 39. (1) В акта за установяване на публично вземане по чл. 38, ал. 3 се посочва и
решението на Европейската комисия.
(2) Член 38, ал. 3 не се прилага, когато:
1. предоставената неправомерна и несъвместима помощ попада в обхвата на регламент за
минимална помощ; в този случай се прилага
чл. 37, ал. 1;
2. решението на Европейската комисия
индивидуализира получателите на помощта и
определя размера на подлежащата на възстановяване държавна помощ.
(3) Копие от решението на Европейската
комисия и актът за публично вземане по чл. 38,
ал. 3 се връчват от администратора на помощ
на лицето, получател на помощта, по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Действия при несъстоятелност
Чл. 40. Когато получателят на помощта е в
производство по несъстоятелност, администраторът на помощ изпраща акта за установяване на
публично вземане чрез Националната агенция
за приходите до съда по несъстоятелността.
Регистър на решенията за възстановяване
Чл. 41. (1) Националната агенция за приходите, съответно администраторът на помощ
уведомява министъра на финансите за всяко
погасено задължение за възстановяване на
неправомерна и несъвместима държавна помощ или на неправилно използвана държавна
помощ в срок до 7 работни дни от датата на
погасяването.
(2) Министърът на финансите води регистър на решенията на Европейската комисия
по чл. 38, ал. 1, в който вписва и тяхното
изпълнение.
Изпълнение на решение за възстановяване
Чл. 42. (1) В срока, определен в решението на
Европейската комисия по чл. 38, ал. 1, а когато
такъв не е определен, в срок до два месеца от
датата на решението на Европейската комисия, на министъра на финансите, съответно на
министъра на земеделието, храните и горите
се предоставя информация от:
1. администратора на помощ за:
а) лицата, получатели на помощта, с тяхната
данъчна идентификация;
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б) размера на помощта за възстановяване,
включително главница и лихви;
в) предприетите и планираните мерки за
изпълнение на решението на Европейската
комисия (описание, анализ, план за действие);
г) издадените актове за установяване на
вземанията, както и изпълнението по тях;
д) обжалваните актове за установяване на
вземанията;
2. Националната агенция за приходите за:
а) предприетите действия при производства
по несъстоятелност за събиране на вземанията;
б) други предприети мерки за изпълнение
на решението на Европейската комисия, включително правното им основание.
(2) В срока, определен в решението на Европейската комисия по чл. 38, ал. 1, а когато
такъв не е определен, в срок до 6 месеца от
датата на решението на Европейската комисия,
Националната агенция за приходите уведомява
министъра на финансите, съответно министъра
на земеделието, храните и горите за изпълнението на решението.
(3) Министърът на финансите, съответно
министърът на земеделието, храните и горите
може да изиска от Националната агенция за
приходите, съответно от администратора на
помощ предоставянето на допълнителна информация и доказателства за окончателното
изпълнение на решението.
(4) Информацията по ал. 1 – 3 се предава
на Европейската комисия при определените
от нея условия и срокове чрез министъра на
финансите.
Невъзможност за възстановяване
Чл. 43. При наличие на доказателства за
невъзможност за пълно или частично възстановяване на неправомерна и несъвместима
държавна помощ или на неправилно използвана
държавна помощ Националната агенция за приходите, съответно администраторът на помощ
незабавно уведомява Европейската комисия
чрез министъра на финансите за възможността
нейното решение за възстановяване на помощта
да остане изцяло или частично неизпълнено.
Забрана за предоставяне на нова помощ
Чл. 44. Администраторът на помощ е длъжен да не предоставя нова държавна помощ на
предприятие, което не е изпълнило решение
на Европейската комисия по чл. 38, ал. 1 и
не е възстановило изцяло неправомерна и несъвместима държавна помощ или неправилно
използвана държавна помощ.
Субсидиарно прилагане
Чл. 45. За неуредените в тази глава въпр оси
се прилагат разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс, съответно на Данъчноосигурителния процесуален кодекс.
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Г л а в а

с е д м а

ИНФОРМАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ
Обмен на информация
Чл. 46. Обменът на информация с Европейската комисия по всички въпроси, свързани
с държавните помощи, се осъществява чрез
министъра на финансите, съответно чрез
министъра на земеделието, храните и горите
съобразно компетентността им, както и чрез
Постоянното представителство на Република
България към Европейския съюз.
Предоставяне на информация
Чл. 47. Администраторът на помощ, публичните органи и Държавен фонд „Земеделие“
са длъжни да предоставят на министъра на
финансите, съответно на министъра на земеделието, храните и горите информация за
администрираните от тях държавни помощи
и минимални помощи.
Годишни доклади
Чл. 48. (1) Ежегодно до 31 март администраторите на помощ и публичните органи са
длъжни да предоставят на министъра на финансите годишен доклад за администрираните
от тях държавни помощи по отчетни данни за
предходната година. Докладът не се смята за
уведомяване по чл. 15, ал. 1.
(2) Ежегодно до 31 януари Държавен фонд
„Земеделие“ и администраторите на помощ в
областта на земеделието, развитието на селските райони, горското и ловното стопанство
и рибарството предоставят на министъра на
земеделието, храните и горите годишен доклад
за администрираните от тях държавни помощи
по отчетни данни за предходната година.
(3) Док лади по ал. 1 и 2 за държавни
помощи, свързани с прилагане на данъчни
мерки, изискващи обработка на декларации
на данъчно задължените лица, се предоставят
не по-късно от 10 юни на текущата година
по предварителни данни, като окончателните
данни се предоставят не по-късно от 10 юли.
(4) Администраторите на помощ, публичните
органи и Държавен фонд „Земеделие“ са длъжни да публикуват на интернет страниците си
докладите по ал. 1 и 2 във вида и в сроковете,
в които са изпратени до съответния министър.
(5) Въз основа на получените доклади по
ал. 1 министърът на финансите изготвя годишен доклад за предоставените държавни
помощи за предходната година и го представя
на Европейската комисия в срок до 30 юни на
текущата година.
(6) Въз основа на получените доклади по
ал. 2 министърът на земеделието, храните и
горите изготвя годишен доклад за предоставените държавни помощи за предходната година
в областта на земеделието, развитието на селските райони, горското и ловното стопанство
и рибарството и го представя на Европейската
комисия в срок до 30 юни на текущата година.
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(7) Когато окончателните данни по ал. 3 се
различават от предварителните данни в докладите по ал. 1 и 2, министърът на финансите,
съответно министърът на земеделието, храните
и горите изпраща на Европейската комисия
информация за необходимите корекции към
докладите по ал. 5 или 6.
Координация
Чл. 49. Министърът на финансите координира действията на администраторите на
помощ и следи за спазването на политиката в
областта на държавните помощи и минималните помощи.
Съдействие
Чл. 50. (1) Когато Европейската комисия
поиска информация или съдействие от Репуб
лика България по мярка за помощ, министърът на финансите, съответно министърът на
земеделието, храните и горите изпраща на
администратора на помощ или на съответния
компетентен орган и на получателя на помощта искане за предоставяне на информация,
като определя условията и срока за нейното
предоставяне.
(2) Администраторът на помощ или съответният компетентен орган е длъжен в определения от министъра на финансите или от
министъра на земеделието, храните и горите
срок да предостави исканата информация и да
окаже необходимото съдействие.
(3) Получателят на помощ е длъжен да оказва
необходимото съдействие на администратора на
помощ, на министъра на финансите, съответно
на министъра на земеделието, храните и горите и на Европейската комисия, включително
чрез осигуряване на достъп, предоставяне на
информация или на декларация и изразяване
на становище по всеки конкретен случай, при
условията и в срока, определени в искането
по ал. 1.
(4) Искането за предоставяне на информация
по ал. 1 може да се направи и по електронен път.
(5) Министърът на финансите, съответно
министърът на земеделието, храните и горите
в срок 7 работни дни от получаване на решение на Европейската комисия за прекратяване
предоставянето на помощ изисква от администратора на помощ да предприеме действия за
изпълнение на това решение. Когато администратор на помощта е съответният министър,
той предприема действия за изпълнение на
решението. Решението се публикува на интернет страницата на съответното министерство.
(6) С решение на Министерския съвет може
да се определят мерки за помощи по чл. 21,
които да се разгледат от Европейската комисия
с приоритет. Министърът на финансите информира Европейската комисия за решението.
Информационна система за държавните помощи
Чл. 51. (1) Министърът на финансите изгражда и поддържа информационна система
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за наблюдение и координация на държавните
помощи на централно, областно и общинско
ниво в съответствие с компетентността му по
чл. 7, ал. 1.
(2) Системата по ал. 1 е комплекс от мерки за обмен на информация, изграждане и
поддържане на административен капацитет,
която включва най-малко: специализирана
интернет страница, регистър на минималните
помощи, стандартизирани формуляри и друга
информация, осигуряваща прозрачността на
държавните помощи.
(3) Министърът на земеделието, храните и
горите поддържа информация за предоставяните държавни помощи и минимални помощи
в областта на земеделието, развитието на селските райони, горското и ловното стопанство
и рибарството, както и осигурява тяхната
прозрачност.
Архиви и регистри
Чл. 52. (1) Въз основа на информацията от
администраторите на помощ министърът на
финансите, съответно министърът на земеделието, храните и горите обработва и съхранява
обобщена информация за предоставените държавни помощи и минимални помощи.
(2) За осигуряване на прозрачност и докладване на държавните помощи и минималните
помощи министърът на финансите, съответно
министърът на земеделието, храните и горите
поддържа архиви и регистри с информация за:
1. уведомленията за помощ, включително
изпратените до Европейската комисия;
2. решенията на Европейската комисия за
схемите за държавна помощ и индивидуалните
държавни помощи;
3. предоставените минимални помощи;
4. решенията за възстановяване на неправомерна и несъвместима държавна помощ или на
неправилно използвана държавна помощ, както
и за получателите на помощ, която трябва да
се възстанови;
5. други данни, когато това е необходимо.
(3) За осигуряване на прозрачност на държавните помощи администраторите на помощ
предоставят информация за обявяване в регистъра, поддържан от Европейската комисия.
Г л а в а

о с м а

ОСПОРВАНЕ ПО СЪДЕБЕН РЕД
Предмет и обхват
Чл. 53. (1) Тази глава се прилага при оспорване по съдебен ред на акт за предоставяне на
държавна помощ или минимална помощ и на
действия по допуснати нарушения на българското законодателство и правото на Европейския
съюз при предоставяне на държавни помощи
или минимални помощи, както и за искове,
свързани с предоставяне на държавна помощ
или минимална помощ.
(2) Когато актът за предоставяне на държавна помощ е издаден от публичен орган
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или лице по чл. 9, ал. 5, оспорването е пред
компетентния административен съд.
(3) Жалбите и исковете по ал. 1 се разглеждат по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
Право на оспорване и право на иск
Чл. 54. (1) Всяко заинтересовано лице може
да оспори акт за предоставяне на държавна помощ или минимална помощ, когато се засягат
интереси, свързани с осъществяваната от него
дейност по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(2) Предварително изпълнение на акта за
предоставяне на държавна помощ или минимална помощ се допуска при условията и по
реда на чл. 60 от Административнопроцесуалния кодекс.
(3) Срещу акт за предоставяне на държавна
помощ или минимална помощ може да бъде
подаден и протест от прокурора.
(4) При оспорването на акт за предоставяне на държавна или минимална помощ всяко
заинтересовано лице може да предяви и един
или няколко от следните искове за:
1. предотвратяване изплащането на неправомерна държавна или неправомерно получена
минимална помощ;
2. обезщетение при нарушение на задължението за отлагане;
3. пълно възстановяване на неправомерно
получена помощ без оглед на нейната съвместимост и изплащане на лихва за неправомерност;
4. обезщетение за вреди, причинени на конкуренти на получателя и/или засегнати трети
лица в резултат на неправомерно предоставена
помощ, или
5. възстановяване на държавна помощ, която
не е възстановена по реда на глава шеста, или
възстановяване на минимална помощ, която
не е възстановена по реда на чл. 37, независимо дали е издаден акт за установяване на
публично вземане.
(5) Предявяването на иск не спира процедурата по предоставяне на държавна помощ
или минимална помощ, освен ако съдът разпореди друго.
Предявяване
Чл. 55. (1) Иск по чл. 54, ал. 4, т. 1, 2, 4 или
5 се предявява срещу администратора на помощта, а иск по чл. 54, ал. 4, т. 3 се предявява
срещу получателя на помощта.
(2) Когато помощта е получена, искът по
чл. 54, ал. 4, т. 1, 2, 4 или 5 се предявява и
срещу получателя на помощта. Когато искът
не е предявен и към получателя на помощта,
съдът дава указания и определя срок за допълване на исковата молба. Когато указанието
не бъде изпълнено в определения срок, съдът
конституира служебно получателя на помощта
като страна по делото и го призовава по предвидения в закон ред.
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Разглеждане от съда
Чл. 56. (1) Съдът е длъжен да разгледа
жалбата, протеста или иска, независимо дали
мярката за помощ се разглежда от Европейската
комисия за съвместимост с вътрешния пазар.
Съдът не може да преценява дали мярката за
помощ е съвместима с вътрешния пазар.
(2) При разглеждане на жалбата, протеста
или иска съдът взема предвид практиката на
Съда на Европейския съюз и на Европейската
комисия.
Искане до Европейската комисия
Чл. 57. (1) Съдът може да поиска от Европейската комисия да изрази становище по
приложимостта на правилата за държавните
помощи или относно съществуваща и/или
одобрена схема за държавна помощ или минимална помощ, или да се произнесе с решение
за установяване на съвместимост на мярката
за помощ с вътрешния пазар.
(2) Съдът може да иска съдействие от
Европейската комисия за предоставяне на
необходима информация, включително по
висящите пред комисията процедури, или на
становище относно прилагането на правилата
за държавни помощи или минимални помощи.
Когато е необходимо, съдът може да поиска
от Европейската комисия да представи копия
на документи, които не са публикувани, както
и информация относно фактически и статистически данни, пазарни проучвания и други
данни и документи.
Преюдициално запитване
Чл. 58. Независимо дали е направено искане
по чл. 57, съдът може да отправи преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз
относно тълкуване на разпоредба от правото
на Европейския съюз или тълкуване относно
валидността на акт на органите на Европейския
съюз, които имат отношение към предмета на
делото.
Спиране на производството
Чл. 59. В случаите по чл. 57 и 58 съдът спира
производството по делото.
Произнасяне
Чл. 60. Съдът може да постанови:
1. отмяна на акта за предоставяне на държавна помощ или минимална помощ;
2. преустановяване изплащането на неправомерна държавна помощ или на минимална
помощ;
3. изплащане на обезщетение поради нарушаване на задължението за отлагане;
4. възстановяване на неправомерно предоставена държавна помощ и неправомерно
получена минимална помощ от получателя и
заплащане на лихва за неправомерност;
5. изплащане на обезщетение за причинени вреди на конкуренти на получателя и/или
трети лица;
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6. възстановяване на държавна помощ,
която не е възстановена – по реда на глава
шеста, или възстановяване на минимална
помощ, която не е възстановена по реда на
чл. 37, независимо дали е издаден акт за установяване на публично вземане;
7. забрана за предприемане на действия по
изплащане на неправомерна държавна помощ
или минимална помощ.
Лихва за неправомерност
Чл. 61. (1) Когато съдът постанови възстановяване на неправомерно предоставена
държавна помощ, той определя и лихва за
неправомерност до датата на пълното възстановяване на помощта.
(2) Когато към датата на съдебното решение
Европейската комисия е дала становище или
е взела решение, че помощта е съвместима с
вътрешния пазар, съдът не присъжда пълното
възстановяване на неправомерно предоставена държавна помощ, но присъжда лихва за
неправомерност в периода от получаване на
помощта до датата на решението на Европейската комисия.
(3) Когато с решение на Европейската
комисия е определен размерът на лихвата за
неправомерност, съдът присъжда този размер.
Обезщетение
Чл. 62. (1) В случите по чл. 60, т. 3 и 6
съдът постановява изплащане на обезщетение,
когато бъдат доказани вреди.
(2) В случите по чл. 60, т. 5 съдът постановява изплащане на обезщетение за причинени
вреди, когато това е поискано след доказване
на вредите и когато са налице едновременно
следните условия:
1. с акта за предоставяне на помощта е
нарушена разпоредба на нормативен акт, която
предоставя права, и нарушението е тежко;
2. предоставянето на помощта е довело
до по-благоприятни условия при създаването
и/или пазарното предлагане на стоки или
услуги за получателя спрямо тези на неговите конкуренти или е довело до имуществено
увреждане на трети лица;
3. между нарушението и вредите съществува
пряка причинно-следствена връзка.
(3) При определяне размера на обезщетението по ал. 2 съдът взема предвид причинените
на ищеца вреди от:
1. пропусната печалба, изразяваща се в
нереализирани или непредоставени стоки
и/или услуги;
2. загуба на актив или невъзможност за
подобряване на актив;
3. загуба на пазарен дял, при която отчетените действителни приходи на ищеца
са в по-малък размер от приходите, които
той би реализирал, ако помощта не е била
предоставена;
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4. загуба от пропусната печалба, ако получателят на помощта е сключил договор,
който договор е можело да бъде сключен от
ищеца, ако помощта не е била предоставена;
в загубата се включват очакваните приходи
и разходи, които ищецът би реализирал при
сключването на договора, а когато договорът
е вече изпълнен от получателя, се отчита
реализираната от него печалба;
5. прекратяване на дейността и/или неплатежоспособност;
6. други действия или бездействия на получателя, които са нанесли вреди на ищеца
и са довели до конкурентно предимство за
получателя на помощта.
(4) Искът за изплащане на обезщетение
може да бъде уважен и когато след датата на
образуване на делото Европейската комисия
е потвърдила съвместимостта на мярката за
помощ с вътрешния пазар, когато ищецът
докаже, че вредите са в резултат от предварителното получаване на помощта. Обезщетението се присъжда за вредите, причинени в
периода от получаване на помощта до датата
на решението на Европейската комисия.
Обезпечения
Чл. 63. В случаите на чл. 60, т. 7 съдът
може да разпореди да не се предприемат
действия по изплащането на неправомерна
държавна помощ или минимална помощ до
решаването на спора. В този случай съдът
може да наложи обезпечителни мерки по
реда на Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс или Гражданския процесуален кодекс.
Субсидиарно прилагане
Чл. 64. За неуредените в тази глава въпроси
се прилага Административнопроцесуалният
кодекс, съответно Гражданският процесуален
кодекс.
Г л а в а
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АДМИНИСТРАТИВНОНАК АЗАТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
Неопределяне на администратор
Чл. 65. (1) На лице, което наруши изиск
ванията на чл. 11, се налага глоба или имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв.
(2) Длъжностно лице, което извърши нарушение по ал. 1, се наказва с глоба в размер
от 100 до 500 лв.
Обща отговорност
Чл. 66. (1) На администратор на помощ,
който предостави или разходи държавни помощи или минимални помощи в нарушение
на правото на Европейския съюз или на
българското законодателство, се налага глоба
или имуществена санкция в размер от 2000
до 5000 лв.
(2) Длъжностно лице, което извърши нарушение по ал. 1, се наказва с глоба в размер
от 200 до 500 лв.
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Отговорност при неспазване на процедури
Чл. 67. (1) На администратор на помощ,
който не изпълни задължение по чл. 13, 14 или
чл. 15, ал. 1, се налага глоба или имуществена
санкция в размер от 1000 до 4000 лв.
(2) Длъжностно лице, което извърши нарушение по ал. 1, се наказва с глоба в размер
от 100 до 400 лв.
Неизпълнение по документиране, информиране
и съгласуване
Чл. 68. (1) На администратор на помощ,
който не изпълни задължение по чл. 17, чл. 24,
ал. 3, чл. 27 или чл. 50, ал. 2, се налага глоба
или имуществена санкция в размер от 500
до 3000 лв.
(2) Длъжностно лице, което допусне нарушение по ал. 1, се наказва с глоба в размер
от 50 до 300 лв.
Неизпълнение по съхраняване на информация
Чл. 69. (1) На администратор на помощ,
който не поддържа и съхранява информацията в срока по чл. 19, ал. 3, се налага глоба
или имуществена санкция в размер от 500
до 3000 лв.
(2) Длъжностно лице, което допусне нарушение по ал. 1, се наказва с глоба в размер
от 50 до 300 лв.
Неуведомяване и непредоставяне на информация
Чл. 70. (1) На администратор на помощ,
който наруши разпоредба на чл. 22, ал. 1 и 3
или чл. 34, ал. 1, се налага глоба или имуществена санкция в размер от 1000 до 4000 лв.
(2) Длъжностно лице, което допусне нарушение по ал. 1, се наказва с глоба в размер
от 100 до 400 лв.
Предоставяне на държавна помощ в нарушение
на оценка
Чл. 71. (1) На администратор на помощ,
който предостави държавна помощ в противоречие с оценката на министъра на финансите
по чл. 28, ал. 1 и помощта бъде обявена от
Европейската комисия за неправомерна и
несъвместима, се налага глоба или имуществена санкция в размер от 4000 до 10 000 лв.
(2) Длъжностно лице, което допусне нарушение по ал. 1, се наказва с глоба в размер
от 400 до 1000 лв.
Предоставяне без становище
Чл. 72. (1) На администратор на помощ,
който предостави минимална помощ или
помощ, освободена от задължението за уведомяване, за която министърът на земеделието,
храните и горите не е изразил становище по
чл. 32, ал. 2, се налага глоба или имуществена
санкция в размер от 4000 до 10 000 лв.
(2) Длъжностно лице, което допусне нарушение по ал. 1, се наказва с глоба в размер
от 400 до 1000 лв.
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Липса на правила и механизъм
Чл. 73. (1) На администратор на помощ,
който не изпълни задължение по чл. 36, ал. 1,
се налага глоба или имуществена санкция в
размер от 4000 до 10 000 лв.
(2) Длъжностно лице, което допусне нарушение по ал. 1, се наказва с глоба в размер от
400 до 1000 лв.
Неиздаване на акт
Чл. 74. (1) На администратор на помощ,
който не издаде акт за установяване на публично вземане по чл. 37, ал. 1 или чл. 38, ал. 3,
се налага глоба или имуществена санкция в
размер от 4000 до 10 000 лв.
(2) Длъжностно лице, което допусне нарушение по ал. 1, се наказва с глоба в размер от
400 до 1000 лв.
Неспазване на забрана за предоставяне на нова
помощ
Чл. 75. (1) На администратор на помощ,
който наруши забраната за предоставяне на
нова държавна помощ по чл. 44, се налага
глоба или имуществена санкция в размер от
4000 до 10 000 лв.
(2) Длъжностно лице, което допусне нарушение по ал. 1, се наказва с глоба в размер от
400 до 1000 лв.
Непредоставяне на годишен доклад
Чл. 76. (1) На администратор на помощ,
който не предостави съответния доклад в
сроковете по чл. 48, ал. 1, 2 или 3, се налага
глоба или имуществена санкция в размер от
1000 до 4000 лв.
(2) Длъжностно лице, което допусне нарушение по ал. 1, се наказва с глоба в размер
от 100 до 400 лв.
Неоказване на съдействие
Чл. 77. (1) На получател на помощ, който не
предостави информация или не окаже съдействие съгласно чл. 50, ал. 3, се налага глоба в
размер от 100 до 400 лв., съответно имуществена
санкция в размер от 1000 до 4000 лв.
(2) На лице, което допусне нарушение по
ал. 1, се налага глоба в размер от 100 до 400 лв.
Повторно нарушение
Чл. 78. Когато нарушенията по чл. 65 – 77
са извършени повторно, глобата, съответно
имуществената санкция е в двоен размер.
Съставяне на актове
Чл. 79. (1) Актовете за установяване на
нарушения по този закон се съставят от длъжностни лица, оправомощени от директора на
Агенцията за държавна финансова инспекция,
в срок 6 месеца от откриване на нарушителя,
но не по-късно от 4 години от извършване на
нарушението.
(2) Наказателните постановления се издават от директора на Агенцията за държавна
финансова инспекция или от оправомощени
от него длъжностни лица.
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(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда
на Закона за административните нарушения
и наказания.
Събиране на глоби или имуществени санкции
Чл. 80. Глобите или имуществените санкции, наложени по този закон, подлежат на
принудително събиране от органите на Националната агенция за приходите по реда на
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на този закон:
1. „Акт за предоставяне“ е всяка нормативна
разпоредба, писмен акт, действия или бездействия, с които се предоставя или възниква
право за получаване на държавна помощ или
на минимална помощ.
2. „Възстановяване на неправомерна и несъвместима държавна помощ“ е изпълнение
на комплекс от мерки с цел получателят на
помощ да върне полученото обратно съобразно
определени условия, така че да се установи
съществувалото положение на пазара преди
предоставянето на помощта, все едно същата
не е била предоставяна.
3. „Вътрешен пазар“ е понятие по смисъла
на чл. 26 от Договора за функционирането на
Европейския съюз.
4. „Горско стопанство“ са дейности, свързани с поддържането, развитието, опазването
и защитата на горските територии и добива,
и ползване на дървесина и недървесни горски
продукти.
5. „Дата на предоставяне на помощта“ е
датата на влизане в сила на акта, въз основа на
който помощта се предоставя на получателя.
6. „Доминиращо влияние“ е налице, когато
публичен орган:
а) притежава над 50 на сто от капитала
на предприятието или от гласовете в общото
събрание на съдружниците, или
б) притежава блокираща квота в капитала
на предприятието, или
в) може да назначава повече от половината
от членовете на управителните или контролните
органи на предприятието, или
г) може да влияе самостоятелно върху
вземането на решенията по управление на
предприятието.
7. „Държавна помощ“ е всяка помощ, попадаща в обхвата на чл. 107, параграф 1 от
Договора за функционирането на Европейския съюз, предоставена от държавата или
от общината, или за сметка на държавни или
общински ресурси, пряко или чрез други лица,
под каквато и да е форма, която нарушава или
застрашава да наруши свободната конкуренция
чрез поставяне в по-благоприятно положение на
определени предприятия, производството или
търговията на определени стоки или предос-
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тавянето на определени услуги, доколкото се
засяга търговията между държавите – членки
на Европейския съюз.
8. „Задължение за отлагане“ е изискване
за въздържане от въвеждане в действие на
предвидена мярка за държавна помощ преди
надлежното уведомяване и произнасянето на
решение на Европейската комисия по тази
мярка.
9. „Заинтересовано лице“ е понятие по смисъла на член 1, буква „з“ от Регламент (ЕС)
2015/1589 на Съвета от 13 юли 2015 г. за установяване на подробни правила за прилагането
на член 108 от Договора за функционирането
на Европейския съюз (ОВ, L 248/9 от 24 септември 2015 г.), наричан по-нататък „Регламент
(ЕС) 2015/1589“.
10. „Земеделие“ са дейности, свързани с
производството, преработката, подготовката за
предлагане на пазара и търговията на селскостопански продукти, посочени в приложение I
към чл. 38 от Договора за функционирането
на Европейския съюз.
11. „Индивидуална държавна помощ“ е всяка
помощ, която не е предоставена въз основа на
схема, или помощ, която е предоставена въз
основа на схема, но подлежи на индивидуално
уведомяване.
12. „Извънредни събития“ са събития, предизвикани с настъпването на непредвидени или
непредотвратими обстоятелства от извънреден
характер, които не са следствие на природни
бедствия, а са следствие на форсмажорни
обстоятелства, като блокади, локаут, аварии,
въстания, революции, войни, пожари, големи
производствени аварии и други обстоятелства,
в резултат на които е нарушено съществувалото
до тяхното настъпване развитие на обществените отношения.
13. „Икономическа дейност“ е всяка дейност
по предлагане на стоки и услуги на пазара,
както и всяка дейност, резултатите от която са
предназначени за размяна на пазара, независимо
дали от това се формира и разпределя печалба
или друг доход. За икономическа дейност се
смята и предоставянето за ползване на материално и нематериално имущество и права.
14. „Лихва за неправомерност“ е размерът на
лихвения процент, компенсиращ остойностеното предимство на получателя на неправомерна
държавна помощ за периода от датата, на която
помощта е на разположение при получателя,
до датата на нейното напълно възстановяване,
определена с натрупване по реда на глава V от
Регламент (EO) № 794/2004 на Комисията от
21 април 2004 г. за прилагането на Регламент
(ЕС) 2015/1589 на Съвета за установяване на
подробни правила за прилагането на член 108
от Договора за функционирането на Европейския съюз.
15. „Минимална помощ“ е помощта „de
minimis“, която не нарушава и не застрашава
конкуренцията или има незначително въздействие върху нея поради своя минимален размер,
както е определена в действащите регламенти
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за минимална помощ, приети от Европейската
комисия по прилагането на чл. 107 и 108 от
Договора за функционирането на Европейския
съюз.
16. „Мярка за помощ“ е всяка разработена
или предоставена в съответствие с правото
на Европейския съюз и българското законодателство държавна помощ или минимална
помощ, независимо от нейния характер и дали
се предоставя под формата на схема за помощ
или като индивидуална помощ.
17. „Неправилно използвана държавна помощ“ е такава държавна помощ, която се използва от получателя в нарушение на решение,
взето съгласно чл. 4, параграф 3 от Регламент
(ЕС) 2015/1589, включително неговите изменения и допълнения.
18. „Неправомерна държавна помощ“ е
държавна помощ, която е предоставена в нарушение на чл. 108, параграф 3 от Договора за
функционирането на Европейския съюз.
19. „Неправомерно получена минимална
помощ“ е минимална помощ, предоставена в
нарушение на регламент за минимална помощ.
20. „Нова държавна помощ“ е помощ,
включително схема за държавна помощ и
индивидуална държавна помощ, която не е
съществуваща, включително изменение на
съществуваща държавна помощ по т. 34.
21. „Общ регламент за групово освобождаване“ е освобождаването от задължение
за предварително уведомяване по чл. 108 от
Договора за функционирането на Европейския
съюз при предоставяне на определени категории
държавни помощи в съответствие с регламенти
на Европейската комисия, приети на основание
чл. 1 от Регламент (ЕС) 2015/1588 на Съвета от
13 юли 2015 г. относно прилагането на членове
107 и 108 от Договора за функционирането на
Европейския съюз към определени категории
хоризонтална държавна помощ (OB, L 248/1
от 24 септември 2015 г.), включително техните
изменения и допълнения, с изключение на регламент за минимална помощ и регламентите
в областта на земеделието, развитието на селските райони, горското и ловното стопанство
и рибарството.
22. „Отчетни данни“ са данните, които по
силата на акта за предоставяне на държавна
помощ се отнасят за средствата, които са:
а) действително изплатени, и/или
б) подлежащи на изплащане.
23. „Официална процедура по разследване“ е
процедура по чл. 6 от Регламент (ЕС) 2015/1589.
24. „Повторно нарушение“ е нарушението,
извършено в срок до една година от влизането
в сила на акт, с който на нарушителя е наложено наказание за същото по вид нарушение.
25. „Помощ, освободена от задължението за
уведомяване с акт на Съвета на Европейския
съюз или на Европейската комисия“ е помощ,
спрямо която не се прилага задължението за
предварително уведомяване по чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския
съюз на основание, различно от общ регламент
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за групово освобождаване и от регламент за
минимална помощ.
26. „Предоставяне и управляване на държавна помощ или на минимална помощ“
е създаването под каквато и да е форма на
възможност за използване на публичен ресурс
и свързаните с това действия по въвеждането
на изпълнение и контрол върху изпълнението
на условията и реда за усвояване на помощта
съобразно правилата за държавните помощи,
регламентирани в правото на Европейския
съюз и българското законодателство.
27. „Публичен орган“ е eдноличен или колегиален орган, който е носител на властнически правомощия в сферата на държавното
и местното обществено и/или икономическо
устройство, управление и контрол, и се финансира от държавния или от общинския бюджет.
28. „Публичноправна организация“ е юридическо лице, за което са изпълнени следните
условия:
а) повече от половината от членовете на
неговия управителен или контролен орган
се определят от възложители по чл. 5, ал. 2,
т. 1 – 14 от Закона за обществените поръчки
или повече от половината от приходите му за
предходната бюджетна година се финансират от
държавния бюджет, от бюджетите на държавното обществено осигуряване, от общинските
бюджети или от възложители по чл. 5, ал. 2,
т. 1 – 14 от Закона за обществените поръчки;
б) обект е на управленски контрол от страна на възложители по чл. 5, ал. 2, т. 1 – 14 от
Закона за обществените поръчки; управленски
контрол е налице, когато едно лице може по
какъвто и да е начин да упражнява доминиращо влияние върху дейността на друго лице.
29. „Публично предприятие“ е всяко предприятие, върху което публични органи могат да
упражняват, пряко или косвено, доминиращо
влияние. За публично предприятие се смята
и всяко юридически обособено лице, което се
финансира, изцяло или частично, със средства
от държавния или от общинския бюджет или
има право да разходва такива средства.
30. „Разработване“ е дейността по определяне
на условията, реда и механизма за предоставяне на държавна помощ или на минимална
помощ в полза на конкретен получател, както
и определяне на мерки за осъществяване на
контрол за съответствие на нейното предоставяне с правилата за държавните помощи,
регламентирани в правото на Европейския
съюз и българското законодателство.
31. „Регионална помощ“ е държавна помощ
за насърчаване на икономическото развитие на
региони в неравностойно положение в Европейския съюз, която може да бъде приета за
съвместима на основание чл. 107, параграф 3,
букви „а“ и „в“ от Договора за функционирането на Европейския съюз.
32. „Решение за разрешаване на планираната държавна помощ“ е акт на Европейската
комисия за неповдигане на възражения, положително решение и положително решение под
определени условия.
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33. „Рибарство“ са дейности на юридически
лица, еднолични търговци и физически лица,
обхващащи стопански риболов и аквакултури.
34. „Съществуваща държавна помощ“ е
понятие по смисъла на чл. 1, буква „б“ от
Регламент (ЕС) 2015/1589.
35. „Схема за държавна помощ“ е всеки
акт, въз основа на който, без да се изискват
допълнителни мерки за изпълнение, може да се
предоставят индивидуално държавни помощи
на едно или повече предприятия, определени в
акта по общ и абстрактен начин, и всеки акт,
въз основа на който помощ, която не е свързана
с определен проект, може да се предостави на
едно или няколко предприятия за неопределен
период и/или в неопределен размер.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Разпоредбата на чл. 9, ал. 4 не се прилага
към мерки за помощ, по които процедурите
за кандидатстване са открити до влизането в
сила на закона, и доколкото друго не е предвидено в закон.
§ 3. Законът за държавните помощи (обн.,
ДВ, бр. 86 от 2006 г.; изм., бр. 16 от 2008 г.,
бр. 66 от 2013 г, бр. 98 от 2014 г. и бр. 58 от
2017 г.) се отменя.
§ 4. (1) В срок до една година от влизането
в сила на закона:
1. Министерският съвет приема правилник
за прилагането на закона;
2. министърът на финансите приема наредбата по чл. 15, ал. 2.
(2) До приемането, съответно издаването
на актовете по ал. 1 се прилагат действащите
подзаконови нормативни актове, доколкото не
противоречат на закона.
§ 5. В Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс (обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г.; изм., бр. 30,
33, 34, 59, 63, 73, 80, 82, 86, 95 и 105 от 2006 г.,
бр. 46, 52, 53, 57, 59, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36,
69 и 98 от 2008 г., бр. 12, 32, 41 и 93 от 2009 г.,
бр. 15, 94, 98, 100 и 101 от 2010 г., бр. 14, 31,
77 и 99 от 2011 г., бр. 26, 38, 40, 82, 94 и 99 от
2012 г., бр. 52, 98, 106 и 109 от 2013 г., бр. 1 от
2014 г.; Решение № 2 на Конституционния съд
от 2014 г. – бр. 14 от 2014 г.; изм., бр. 18, 40, 53
и 105 от 2014 г., бр. 12, 14, 60, 61 и 94 от 2015 г.,
бр. 13, 42, 58, 62, 97 и 105 от 2016 г. и бр. 58
и 63 от 2017 г.) в чл. 162, ал. 2, т. 6 накрая се
добавя „включително за дължимите по тях
обезщетения, глоби и имуществени санкции“.
§ 6. В Закона за държавната финансова
инспекция (обн., ДВ, бр. 33 от 2006 г.; изм.,
бр. 59 от 2006 г., бр. 59, 64 и 86 от 2007 г., бр. 98
от 2008 г., бр. 42 от 2009 г., бр. 60 от 2011 г.,
бр. 38 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 14 и 61 от
2015 г. и бр. 43 от 2016 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 4, т. 7 в началото се добавя „администраторите на помощ“, а след думата „държавни“ се добавя „или минимални“.
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2. В чл. 5, ал. 1, т. 3 думите „усвояването
на държавни“ се заменят с „правомерното
предоставяне и усвояване на държавни или
минимални“.
§ 7. В Закона за публично-частното партньорство (обн., ДВ, бр. 45 от 2012 г.; изм., бр. 87
и 102 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г. и бр. 13 от
2016 г.) в чл. 48 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 7, ал. 1“ се заменят
с „чл. 21“.
2. В ал. 2 думите „положително становище
на министъра на финансите по чл. 9, ал. 2“ се
заменят с „положителна оценка на министъра
на финансите по чл. 28, ал. 1“.
§ 8. В Закона за корпоративното подоходно
облагане (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.; изм., бр. 52,
108 и 110 от 2007 г., бр. 69 и 106 от 2008 г., бр. 32,
35 и 95 от 2009 г., бр. 94 от 2010 г., бр. 19, 31,
35, 51, 77 и 99 от 2011 г., бр. 40 и 94 от 2012 г.,
бр. 15, 16, 23, 68, 91, 100 и 109 от 2013 г., бр. 1,
105 и 107 от 2014 г., бр. 12, 22, 35, 79 и 95 от
2015 г., бр. 32, 74, 75 и 97 от 2016 г. и бр. 58
от 2017 г.) в чл. 188, ал. 5 т. 3 се изменя така:
„3. до максимално допустимия интензитет
на съответната държавна помощ, определен с
решение на Европейската комисия за одобряване на съответната помощ и/или с оценката по
чл. 28, ал. 1 от Закона за държавните помощи
за тези активи.“
§ 9. В Закона за данък върху добавената
стойност (обн., ДВ, бр. 63 от 2006 г.; изм.,
бр. 86, 105 и 108 от 2006 г.; Решение № 7 на
Конституционния съд от 2007 г. – бр. 37 от
2007 г.; изм., бр. 41, 52, 59, 108 и 113 от 2007 г.,
бр. 106 от 2008 г., бр. 12, 23, 74 и 95 от 2009 г.,
бр. 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 77 и 99 от 2011 г.,
бр. 54, 94 и 103 от 2012 г. и бр. 23, 30, 68, 98, 101,
104 и 109 от 2013 г., бр. 1, 105 и 107 от 2014 г.,
бр. 41, 79, 94 и 95 от 2015 г. и бр. 58, 60, 74, 88,
95 и 97 от 2016 г.) в чл. 166, ал. 5, т. 2 думите
„разрешение по чл. 9 от Закона за държавните
помощи за тези активи за определяне на“ се
заменят с „оценка по чл. 28, ал. 1 от Закона
за държавните помощи до“.
§ 10. В Закона за държавните такси (обн.,
Изв., бр. 104 от 1951 г.; изм., ДВ, бр. 89 от
1959 г., бр. 21 от 1960 г.; изм. и доп., бр. 53
от 1973 г., бр. 87 от 1974 г., бр. 21 от 1975 г.,
бр. 21 от 1990 г., бр. 55 от 1991 г., бр. 100 от
1992 г., бр. 69 и 87 от 1995 г., бр. 37, 100 и 104 от
1996 г., бр. 82 и 86 от 1997 г., бр. 133 от 1998 г.,
бр. 81 от 1999 г., бр. 97 от 2000 г., бр. 62, 63 и
90 от 2002 г., бр. 84 и 86 от 2003 г., бр. 24, 36
и 37 от 2004 г., бр. 43 от 2005 г., бр. 18 и 33 от
2006 г., бр. 43 от 2008 г., бр. 74 и 82 от 2009 г.,
бр. 55 и 99 от 2011 г., бр. 68 от 2013 г. и бр. 53
от 2014 г.) в чл. 4, буква „а“ накрая се добавя
„за искови молби и жалби по производства по
дела, свързани с предоставянето на държавни
помощи, и за нарушения на българското законодателство и правото на Европейския съюз
при предоставяне на държавни помощи или
минимални помощи“.
§ 11. В Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и
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инвестиционни посредници (обн., ДВ, бр. 62
от 2015 г.; изм., бр. 59 от 2016 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 85, ал. 6 думите „§ 1, т. 4 от допълнителните разпоредби на“ се заменят с „чл. 9 от“.
2. В чл. 115, ал. 5, изречение второ думите
„§ 1, т. 4 от допълнителните разпоредби на“ се
заменят с „чл. 9 от“.
§ 12. В Закона за ограничаване изменението
на климата (обн., ДВ, бр. 22 от 2014 г.; изм.,
бр. 14, 17, 41 и 56 от 2015 г., бр. 47 от 2016 г. и
бр. 12 и 58 от 2017 г.) в § 7, ал. 3 от преходните
и заключителните разпоредби думите „§ 1, т. 1“
се заменят с „§ 1, т. 7“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 12 октомври 2017 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
7750

УКАЗ № 211
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 управление на средствата от Европейските
структурни и инвестиционни фондове, приет от
44-то Народно събрание на 13 октомври 2017 г.
Издаден в София на 20 октомври 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове
(обн., ДВ, бр. 101 от 2015 г.; изм., бр. 43 и 74
от 2016 г. и бр. 58 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 1, ал. 2 се създава изречение второ:
„За средства от ЕСИФ се счита и предвиденото
в програмите национално съфинансиране.“
§ 2. В чл. 7, ал. 4, т. 1 думата „финансиране“
се заменя със „съфинансиране“.
§ 3. В чл. 9, ал. 5 се правят следните изменения и допълнения:
1. В изречение второ думата „оправомощено“
се заменя с „определено“.
2. Създава се изречение трето: „Правомощия
на ръководител на управляващия орган по този
закон може да се упражняват и от овластено
от него лице.“
§ 4. В чл. 27, ал. 6, изречение второ в началото се добавя „За производства по глава
десета, раздел IV от Административнопроцесуалния кодекс и“.
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§ 5. В чл. 36, ал. 2 думата „10-дневен“ се
заменя с „30-дневен“.
§ 6. В чл. 64, ал. 1 след думите „по чл. 63“
се добавя „или е започната процедура по администриране на нередност“.
§ 7. В чл. 70, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 9:
„9. за нередност, съставляваща нарушение
на правилата за определяне на изпълнител по
глава четвърта, извършено чрез действие или
бездействие от страна на бенефициента, което
има или би имало за последица нанасянето на
вреда на средства от ЕСИФ;“.
2. Досегашната т. 9 става т. 10.
§ 8. В чл. 72 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3, изречение второ след думата „плащания“ се поставя запетая и се добавя „като в
този случай не се издава отделно решение за
определяне на финансова корекция“.
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) При констатирани два или повече случаи
на нередност по чл. 70, ал. 1, т. 9 се определя
една корекция за всички нарушения, засягащи
едни и същи допустими разходи, чийто размер
е равен на най-високия процент, приложен за
всяко от тях в акта по чл. 73, ал. 1.“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 9. В чл. 73, ал. 4 думите „чл. 27, ал. 3“ се
заменят с „чл. 27, ал. 2 и 3“.
§ 10. В чл. 75 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Финансовата корекция се извършва от
плащания по проекта, в които са включени
засегнатите от нарушението разходи. Когато
решението за определяне на финансовата
корекция е издадено след съответното плащане, финансовата корекция се извършва чрез
доброволно изпълнение от страна на бенефициента в 14-дневен срок, а за програмите за
Трансгранично сътрудничество по външните
граници на Европейския съюз в 30-дневен
срок. След изтичане на срока за доброволно
плащане финансовата корекция се извършва
от следващо плащане по проекта заедно с
дължимите лихви за просрочие, а когато това
е неприложимо – чрез упражняване на права
по дадените от бенефициента обезпечения по
чл. 61, ал. 2, по ред и начин, определени в
нормативния акт по чл. 7, ал. 4, т. 4.
(2) След окончателното плащане по проект
неизвършените финансови корекции са публично вземане съгласно чл. 162, ал. 2, т. 8 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“
2. В ал. 3 и 4 думите „ал. 2“ се заменят с
„ал. 1“.
§ 11. Член 76 се отменя.
§ 12. В допълнителните разпоредби се правят
следните изменения и допълнения:
1. В § 1 се създава т. 8:
„8. „Национално съфинансиране“ е съфинансиране, осигурено чрез трансфер от централ-
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ния бюджет съгласно чл. 60, т. 2 от Закона за
публичните финанси.“
2. В § 4:
а) в ал. 1 думите „и контрол“ се заменят с
„контрол и администриране“;
б) в ал. 2 думите „в Интегрираната система за администриране и контрол по реда на
глава трета от“ се заменят с „при условията
и по реда на“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 13 октомври 2017 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
7804

РЕШЕНИЕ

за избор на генерален директор на Българската
телеграфна агенция
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Репуб
лика България и във връзка с чл. 10, ал. 1 и 2
от Закона за Българската телеграфна агенция
РЕШИ:
Избира Максим Христов Минчев за генерален директор на Българската телеграфна
агенция с мандат 5 години.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 18 октомври 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
7878

ПРЕЗИДЕНТ
НА РЕПУБЛИКАТА
УКАЗ № 209
На основание чл. 98, т. 7 от Конституцията
на Република България и чл. 19в, ал. 1 от Закона за специалните разузнавателни средства
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Цветан Петров Китов за председател на Държавна агенция „Технически
операции“, считано от 23 октомври 2017 г.
Издаден в София на 20 октомври 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
8015
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 228
ОТ 20 ОКТОМВРИ 2017 Г.

за изменение и допълнение на Постановление № 67 на Министерския съвет от 2010 г.
за заплатите в бюджетните организации и
дейности (обн., ДВ, бр. 32 от 2010 г.; изм. и
доп., бр. 52, 56 и 58 от 2010 г., бр. 61, 74, 82,
84, 97 и 100 от 2010 г., бр. 1, 27, 33, 36, 51,
60, 71, 83, 88, 102, 104 и 106 от 2011 г., бр. 6,
14, 33, 42, 49 и 92 от 2012 г., бр. 6 и 97 от
2013 г., бр. 8 от 2014 г., бр. 36 и 68 от 2016 г.
и бр. 44 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. В т. 3 думите „началниците и“ се заличават.
2. В т. 4 думите „на заместник-министрите“
и запетаята след тях се заличават.
§ 2. Създава се нов чл. 3:
„Чл. 3. Размерите на основните месечни
заплати на заместник-министрите и на началниците на кабинетите на министър-председателя,
на заместник министър-председателите и на
министрите се определят, както следва:
1. на началника на кабинета на министърпредседателя – 90 на сто от основната месечна
заплата на министър;
2. на заместник-министрите и на началниците на кабинетите на заместник министърпредседателите – 85 на сто от основната месечна
заплата на министър;
3. на началниците на кабинетите на министрите – 80 на сто от основната месечна заплата
на министър.“
§ 3. В чл. 5 ал. 9 се отменя.
§ 4. В приложение № 4 към чл. 2, т. 3 се
правят следните изменения:
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1. В заглавието думите „началниците и“ се
заличават.
2. Ред 1 и 2 се заличават.
3. На ред 3, колона 2 думите „началник на
кабинета на министър“ и запетаята пред тях
се заличават.
§ 5. В приложение № 5 към чл. 2, т. 4 се
правят следните изменения:
1. В заглавието думите „на заместник-министрите“ и запетаята след тях се заличават.
2. На ред 2, колона 2 думите „заместникминистър“ и точката и запетаята след тях се
заличават.
Заключителни разпоредби
§ 6. Необходимите средства за изпълнение
на постановлението се осигуряват в рамките
на утвърдените средства за разходи за персонал по бюджетите на съответните бюджетни
организации.
§ 7. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8003

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 229
ОТ 20 ОКТОМВРИ 2017 Г.

за изменение и допълнение на Тарифата за
таксите, които се събират от Българския
институт по метрология, приета с Постановление № 95 на Министерския съвет от 2013 г.
(ДВ, бр. 40 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 таблицата се изменя така:

„
Шифър

Наименование на СИ

Такса за
изпитване
на тип
(в лв.)

1

2

Такса за проверка на едно СИ
първоначална
(в лв.)

последваща
(в лв.)

3

4

5

С0201 Везни с неавтоматично действие до 100 kg

Х

Х

15

С0202 Везни с неавтоматично действие до 200 kg

Х

Х

20

С0203 Везни с неавтоматично действие до 500 kg

Х

Х

25

С0204 Везни с неавтоматично действие до 2 t

Х

Х

60

С0205 Везни с неавтоматично действие от 2 до 10 t

Х

Х

100

С0206 Везни с неавтоматично действие от 10 до 30 t

Х

Х

200

С0207 Везни с неавтоматично действие от 30 до 60 t

X

X

300

С0208 Везни с неавтоматично действие над 60 t

Х

Х

400

С0301 Везни с автоматично действие

X

Х

100
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5

С0601

Клинични електрически термометри с максимално показание

Х

Х

10

С0801 Топломери

Х

Х

32

С0802 Изчислителен блок за топломери

Х

Х

20

С0803 Преобразуватели на температура за топломери

Х

Х

8

С0804 Преобразуватели на разход за топломери

Х

Х

8

Апарати за кръвно налягане (сфигмоманоС0901
метри)

Х

Х

15

С1001

Манометри, използвани в съоръжения под
налягане и в железопътния транспорт

450

30

15

С1301

Водомери за чиста студена вода с номинален
разход Qn до 5 m 3/h включително

Х

Х

8

С1302

Водомери за чиста студена вода с номинален
разход Qn от 5 до 50 m 3/h включително

Х

Х

16

С1303

Водомери за непречистена студена вода с
номинален разход Qn от 5 до 50 m 3/h

500

35

16

С1304

Водомери за чиста студена вода с номинален
разход Qn от 50 до 1000 m 3/h включително

Х

Х

64

С1305

Водомери за непречистена студена вода с номинален разход Qn от 50 до 1000 m 3/h

750

100

64

С1306

Водомери за чиста студена вода с номинален
разход Qn, по-голямо от 1000 m 3/h

Х

Х

104

С1307

Водомери за непречистена студена вода с
номинален разход Qn от 1000 m 3/h

1000

160

104

С1308

Водомери за чиста топла вода с номинален
разход Qn до 5 m 3/h

Х

Х

8

С1309

Водомери за чиста топла вода с номинален
разход Qn от 5 до 15 m 3/h включително

Х

Х

40

С1310

Водомери за чиста топла вода с номинален
разход Qn, по-голямо от 15 m 3/h

Х

Х

72

С1401

Обемни разходомери за течности, различни
от вода

800

100

100

С1501

Измервателни системи за течни горива (в т.ч.
бензиномерни колонки и газоколонки)

Х

Х

35
за всеки
разходомер

Измервателни системи към автоцистерни за
С1502 транспорт и доставка на течности с изключение
на течности за пиене

Х

Х

90

Измервателни системи за приемане или поС1503 лучаване на течности при разтоварване на
танкери, жп и автоцистерни

Х

Х

130

Измервателни системи, стационарни за изС1504 мерване на втечнени газове под налягане с
изключение на криогенни течности

Х

Х

70

Измервателни системи, използвани за автоС1505 цистерни, за измерване на втечнен газ под
налягане с изключение на криогенни течности

Х

Х

110

С1506 Измервателни системи за мляко

Х

Х

90

С1601 Електромагнитни разходомери до DN – 50 mm

800

75

65

С1602 Електромагнитни разходомери над DN – 50 mm

800

115

115

Разходомери, конструирани на принципа на
С1701 разлика в налягането – ултразвукови, турбинни и масови до DN – 50 mm

800

80

65

С Т Р.

34

1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

2

БРОЙ 85

3

4

5

Разходомери, конструирани на принципа на
С1702 разлика в налягането – ултразвукови, турбинни и масови над DN – 50 mm

800

115

115

С1703

Измервателни системи за измерване на компресиран природен газ (метан)

900

90
за всеки
разходомер

80
за всеки
разходомер

С1704

Разходомери за измерване на компресиран
природен газ (метан)

800

100

100

С1801

Разходомери за газ с ротационни бутала и
турбинни

Х

Х

104

С1802

Разходомери за газ с деформируеми камери
до G4

Х

Х

40

С1803

Разходомери за газ с деформируеми камери,
по-големи от G4

Х

Х

96

тип 1

Х

Х

40

тип 2

Х

Х

50

без демонтаж на нивомерната сонда

30
за всяка нивомерна сонда

30
за всяка нивомерна сонда

с демонтаж на нивомерната сонда

50
за всяка нивомерна сонда

50
за всяка нивомерна сонда

за вертикални резервоари на петролни бази

60
за всяка нивомерна сонда

60
за всяка нивомерна сонда

450

100

55

стъклени

450

40

Х

електронни

500

80

80

С1804 Коригиращи устройства за обем:

С1805 Нивомерни измервателни системи:

С1901

Стендове за измерване на спирачните сили
на пътни превозни средства

1000

С2001 Алкохоломери и ареометри за алкохол:

С2101

Стъклени живачни термометри, използвани
при определяне на алкохолна концентрация

X

10

X

С2102

Съпротивителни термометри, използвани при
определяне на алкохолна концентрация

X

10

10

400

30

30

Х

Х

35

950

80

50

С2201 Димомери
С2301

Газоанализатори на отработени газове от
моторни превозни средства

С2501 Дозиметри – индивидуални
С2502 Дозиметри – клинични

Х

Х

65

Уреди за радиационен контрол на радиациС2601
онния фон

1000

130

55

С2602

Системи за радиационен контрол на радиационния фон

1000

200

55

С2603

Стационарни системи за мониторинг на радиац ионния фон (за всеки измервателен канал)

X

230

55

С2604 Уреди за радиационен контрол

1000

120

80

Системи за радиационен контрол (за всеки
С2605
измервателен канал)

Х

180

80

Системи за измерване на инкорпорираната в
човешкото тяло активност

X

1000

120

С2701
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С2801

Системи за контрол на радиоактивни емисии в
околната среда (за всеки измервателен канал)

X

300

55

С2901 Електромери еднофазни за активна енергия

Х

Х

8

С2902 Електромери еднофазни за реактивна енергия

500

10

8

Х

Х

12

С2904 Електромери трифазни за реактивна енергия

750

15

12

Електромери трифазни за активна енергия
С2905
клас 0,2 S и реактивна енергия клас 2

1500

30

25

400

10

Х

С2903 Електромери трифазни за активна енергия

С3001 Трансформатори:
ниско напрежение

С3101

средно напрежение

450

15

Х

високо напрежение

500

20

Х

Часовн и ц и за п ревк л юч ва не на тарифн и
електромери

400

20

Х

Х

Х

30

С3201 Електрокардиографи

Х

Х

40

С3601 Скоростомери

С3501 Аудиометри

900

30

25

С3701 Анализатори за алкохол в дъха

500

30

30

С3801 Диоптрометри

Х

Х

30

C4002 Система таксиметров апарат – автомобил

X

X

15

“
2. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) За изпитване по чл. 27 от Закона за измерванията и/или при представяне на протоколи
за част от изискваните изпитвания, издадени
от национални метрологични институти или
акредитирани лаборатории, се събира такса в
размер 70 на сто от таксата по ал. 1.
(5) За изследване на софтуера на СИ се
събира такса в размер съгласно чл. 9.“
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За издаване и вписване на удостоверение за одобрен тип и на допълнения към
удостоверение за одобрен тип и за вписване в
регистъра на средства за измерване по чл. 1а,
ал. 4 от Наредбата за средствата за измерване,
които подлежат на метрологичен контрол, се
събира такса 40 лв.“
2. В ал. 2 думите „такса 20 лв.“ се заменят
с „такса 10 лв.“.
§ 3. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. За първоначална проверка на партида СИ се събира такса за всяко проверено
средство от партидата, а за останалите СИ от
нея – 20 на сто от дължимата такса.“
§ 4. Член 9 се изменя така:
„Чл. 9. За изпитване, проверка, експертиза,
измервания и метрологични изследвания на СИ,
непосочени в чл. 2, ал. 1, и за СИ по чл. 25 на
Закона за измерванията, както и за други дейности по метрологичен контрол, неупоменати
в настоящия раздел, се събират такси, чийто
размер се определя по фактически вложеното
време, като таксата за всеки час е 15 лв.“

§ 5. В чл. 10, ал. 1 думата „притежателят“
се заменя със „заявителят“.
§ 6. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. За предоставяне на официални
справки по вписаните в регистъра на одобрените за използване типове СИ се събира такса
в размер 10 лв.“
§ 7. Раздел II. „Такси за изпитване и проверки
на игрално оборудване и софтуер на комуникационно оборудване“ с чл. 12 – 13 се отменя.
§ 8. В чл. 14 ал. 2 се отменя.
§ 9. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. За регистрация на търговски дружества или еднолични търговци, извършващи
ремонт и сервиз на ФУ/ИАСУТД, се събира
такса в размер 50 лв.“
§ 10. Създава се чл. 15а:
„Чл. 15а. За дейности по Наредба № Н-18
от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални
устройства, неупоменати в настоящия раздел,
се събират такси, чийто размер се определя
по фактически вложеното време, като таксата
за всеки час е 15 лв.“
§ 11. Създава се чл. 18:
„Чл. 18. За дейности по Наредба № 16 от
1999 г. за ограничаване емисиите на летливи
органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини,
неупоменати в настоящия раздел, се събират
такси, чийто размер се определя по фактичес
ки вложеното време, като таксата за всеки час
е 15 лв.“
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 12. За започналите, но неприключили
производства до влизането в сила на постанов
лението, се събират таксите по досегашния
ред по Тарифата за таксите, които се събират
от Българския институт по метрология (ДВ,
бр. 40 от 2013 г.).
§ 13. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
§ 14. След влизането в сила на постанов
лението цените на услугите за изпитване на
игрално оборудване и софтуер на комуникационно оборудване се определят в Ценоразписа за
услугите, предоставяни от Българския институт
по метрология.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8004

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 230
ОТ 20 ОКТОМВРИ 2017 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери по
бюджетите на общините за 2017 г. за финансово осигуряване на дейности по национални
програми „Оптимизация на училищната мрежа“ и „Без свободен час“, одобрени с Решение
№ 216 на Министерския съвет от 2017 г. за
одобряване на национални програми за развитие на образованието
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери
в размер 2 280 698 лв., разпределени по общини
съгласно приложението, за финансово осигуряване на дейностите по национални програми
„Оптимизация на училищната мрежа“ и „Без
свободен час“, одобрени с Решение № 216 на
Министерския съвет от 2017 г. за одобряване
на национални програми за развитие на образованието.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да се
осигурят за сметка на намаляване на утвърдените разходи по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно
и училищно образование. Учене през целия
живот“, бюджетна програма „Осигуряване на
качеството в системата на предучилищното
и училищното образование“, по бюджета на
Министерството на образованието и науката
за 2017 г.
(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния
бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности за сметка на
намаление на бюджетното взаимоотношение
на централния бюджет с бюджета на Министерството на образованието и науката за 2017 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2017 г.
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Чл. 3. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2017 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши
налагащите се промени по централния бюджет,
включително по бюджетните взаимоотношения
на общините с централния бюджет за 2017 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. В Постановление № 94 на Министерския
съвет от 2017 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините
за възстановяване на транспортните разходи
или на разходите за наем по месторабота на
педагогическите специалисти в институциите
в системата на предучилищното и училищното
образование за 2017 г. (ДВ, бр. 41 от 2017 г.) се
правят следните изменения:
1. В чл. 1, ал. 1 числото „11 807 623“ се
заменя с „11 925 796“.
2. В приложението към чл. 1, ал. 1:
а) на ред „Козлодуй“, в колона 3 числото
„21 446“ се заменя с „66 495“;
б) на ред „Раковски“, в колона 3 числото
„31 461“ се заменя със „104 585“;
в) на ред „Общо“, в колона 3 числото
„11 807 623“ се заменя с „11 925 796“.
§ 2. В Постановление № 188 на Министерския съвет от 2017 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за
2017 г. за финансово осигуряване на дейности по
национални програми „Ученически олимпиади
и състезания“ и „Осигуряване на съвременна
образователна среда“, одобрени с Решение № 216
на Министерския съвет от 2017 г. за одобряване на национални програми за развитие на
образованието, се правят следните изменения:
1. В чл. 1, ал. 1 числото „3 482 140“ се заменя с „3 482 380“.
2. В приложението към чл. 1, ал. 1:
а) на ред „Тетевен“, в колони 4 и 5 числото
„6 380“ се заменя с „6 620“;
б) на ред „Общо“, в колона 4 числото
„2 170 440“ се заменя с „2 170 680“ и в колона 5
числото „3 482 140“ се заменя с „3 482 380“.
§ 3. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и във връзка с чл. 51, ал. 2 от Закона
за публичните финанси и т. 3 от Решение № 216
на Министерския съвет от 2017 г. за одобряване на национални програми за развитие на
образованието.
§ 4. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на общини.
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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Приложение
към чл. 1, ал. 1
Разпределение на средствата по модули на национални програми „Оптимизация на училищната
мрежа“ и „Без свободен час“ за 2017 г.
Община

Област

НП „Оптимизация на
училищната мрежа“
модул
модул „Рацио
„Оптиминализация на
зиране на
мрежата от
училищната професионалмрежа“
ни училища“

Банско
Благоевград
Гоце Делчев
Петрич
Сандански
Хаджидимово
Айтос
Бургас
Карнобат
Руен
Созопол
Царево
Аврен
Аксаково
Белослав
Варна
Вълчи дол
Долни чифлик
Дългопол
Провадия
Суворово
Велико Търново
Горна Оряховица
Златарица
Лясковец
Павликени
Полски Тръмбеш
Свищов
Стражица
Брегово
Видин
Димово
Кула
Бяла Слатина
Враца
Козлодуй
Криводол
Мездра
Оряхово
Габрово
Севлиево
Генерал Тошево
Добрич

Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Варна
Варна
Варна
Варна
Варна
Варна
Варна
Варна
Варна
Велико Търново
Велико Търново
Велико Търново
Велико Търново
Велико Търново
Велико Търново
Велико Търново
Велико Търново
Видин
Видин
Видин
Видин
Враца
Враца
Враца
Враца
Враца
Враца
Габрово
Габрово
Добрич
Добрич

112 500

112 328

НП „Без свободен час“
за периода 1.05.2017 г. –
30.06.2017 г.
модул
модул
„Без свобо- „Без своден час в
боден час
училище“ в детската
градина“
205
2 563
2 676
371
288
544
238
4 452
203
168
126
259
154
731
91
13 456
690
749
98
751
448
770
3 257
1 355
1 237

67 500

67 500
1

112 500

4

66 239

1
112 500

4

334
847
538
141
144
301
786
343
131
553
472
805
133
571
231
476
714
252
958

308

597

1 232

Общо

205
2 563
2 676
371
288
544
238
116 952
203
168
126
259
154
731
91
14 146
749
98
751
448
770
4 612
113 565
67 500
642
847
68 038
1 141
144
301
113 286
343
131
553
4 472
1 402
133
67 810
231
112 976
714
252
6 190

С Т Р.
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НП „Оптимизация на
училищната мрежа“
модул
модул „Рацио
„Оптиминализация на
зиране на
мрежата от
училищната професионалмрежа“
ни училища“

Каварна
Крушари
Тервел
Шабла
Кирково
Крумовград
Кърджали
Дупница
Кюстендил
Невестино
Сапарева баня
Априлци
Ловеч
Тетевен
Троян
Берковица
Вършец
Монтана
Белово
Велинград
Пазарджик
Панагюрище
Ракитово
Стрелча
Брезник
Перник
Радомир
Белене
Гулянци
Долна Митрополия
Долни Дъбник
Левски
Плевен
Червен бряг
Кнежа
Асеновград
Брезово
Калояново
Карлово
„Марица“
Пловдив
Първомай
Раковски
„Родопи“
Садово
Стамболийски
Съединение
Сопот

Добрич
Добрич
Добрич
Добрич
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Ловеч
Ловеч
Ловеч
Ловеч
Монтана
Монтана
Монтана
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Перник
Перник
Перник
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив

БРОЙ 85
НП „Без свободен час“
за периода 1.05.2017 г. –
30.06.2017 г.
модул
модул
„Без свобо- „Без своден час в
боден час
училище“ в детската
градина“
252

67 500
917
287
224
798
2 415
1 649
2 758
210
156
67 500

98 704
112 500

1 561
889
1 141
112
329
714
266
1 137
4 460
49

88 531

1

112 472

112 352
3

112 500
67 500

1

1
14

112
301
540
658
91
69
809
340
336
321
474
238
659
301
27
841
614
047
917
210
35
538
84
532
693

308

Общо

252
67 500
917
287
224
798
2 415
1 649
2 758
210
156
67 500
1 561
889
99 845
112
112 829
714
266
1 137
4 460
49
88 531
112
301
1 540
658
91
69
809
340
225 160
3 321
113 282
238
69 159
301
27
1 841
614
14 047
917
210
35
538
84
532
693
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ВЕСТНИК

НП „Оптимизация на
училищната мрежа“
модул
модул „Рацио
„Оптиминализация на
зиране на
мрежата от
училищната професионалмрежа“
ни училища“

Кубрат
Лозница
Разград
Цар Калоян
Ветово
Иваново
Русе
Сливо поле
Дулово
Силистра
Тутракан
Котел
Нова Загора
Сливен
Твърдица
Девин
Златоград
Мадан
Неделино
Рудозем
Смолян
Чепеларе
Столична
Божурище
Ботевград
Годеч
Етрополе
Златица
Правец
Самоков
Своге
Сливница
Братя Даскалови
Казанлък
Мъглиж
Павел баня
Раднево
Стара Загора
Чирпан
Антоново
Омуртаг
Попово
Търговище
Димитровград
Свиленград
Симеоновград
Тополовград

Разград
Разград
Разград
Разград
Русе
Русе
Русе
Русе
Силистра
Силистра
Силистра
Сливен
Сливен
Сливен
Сливен
Смолян
Смолян
Смолян
Смолян
Смолян
Смолян
Смолян
София-град
София област
София област
София област
София област
София област
София област
София област
София област
София област
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Търговище
Търговище
Търговище
Търговище
Хасково
Хасково
Хасково
Хасково

112 453

66 748

67 500
135 000

134 999

С Т Р. 3 9
НП „Без свободен час“
за периода 1.05.2017 г. –
30.06.2017 г.
модул
модул
„Без свобо- „Без своден час в
боден час
училище“ в детската
градина“
182
295
791
119
342
0
336
9 298
127
483
259
3 255
161
728
811
4 124
467
1 064
105
745
77
547
2 806
341
29 307
441
483
91
591
336
883
917
287
452
42
2 607
84
448
385
364
5 534
1 477
539
1 381
1 073
3 947
1 904
865
154

Общо

9

3

4
1

2
29

112

67

2

5
1
68
1
138
1

134

182
295
791
119
342
336
425
483
259
255
161
728
811
124
467
064
105
745
77
547
806
341
307
441
483
544
591
336
631
917
287
452
42
691
448
385
364
534
477
539
881
073
947
904
865
154
999
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ВЕСТНИК

НП „Оптимизация на
училищната мрежа“
модул
модул „Рацио
„Оптиминализация на
зиране на
мрежата от
училищната професионалмрежа“
ни училища“

Харманли
Хасково
Хасково
Хасково
Велики Преслав
Шумен
Върбица
Шумен
Каспичан
Шумен
Никола Козлево
Шумен
Шумен
Шумен
Елхово
Ямбол
Стралджа
Ямбол
„Тунджа“
Ямбол
Ямбол
Ямбол
Общо:

67 500

1 469 115

605 711

БРОЙ 85
НП „Без свободен час“ Общо
за периода 1.05.2017 г. –
30.06.2017 г.
модул
модул
„Без свобо- „Без своден час в
боден час
училище“ в детската
градина“
301
301
2 341
2 341
349
349
190
190
210
210
203
203
8 728
1 200
77 428
133
133
490
490
238
238
2 268
2 268
199 635
6 237 2 280 698

8005

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 231
ОТ 20 ОКТОМВРИ 2017 Г.

за изменение и допълнение на Правилника за
издаване на българските лични документи,
приет с Постановление № 13 на Министерския
съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 12 от 2010 г.;
изм. и доп., бр. 42 от 2010 г., бр. 51 от 2011 г.,
бр. 60 от 2012 г., бр. 31 от 2013 г., бр. 50 и 60 от
2014 г., бр. 57 от 2015 г., бр. 4, 37 и 70 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 6 ал. 1 се изменя така:
„(1) В заявлението имената се изписват без
съкращения съгласно отразеното в Националната база данни „Население“ или в представените
удостоверение за раждане, удостоверение за
сключен граждански брак, удостоверение за
придобиване на българско гражданство или
влязло в сила съдебно решение.“
§ 2. В чл. 12 се създава изречение второ:
„Документи не се прилагат, ако е заявена
подмяна на лична карта или паспорт и тези
обстоятелства са отразени в Националната
база данни „Население“.“
§ 3. Член 20 се изменя така:
„Чл. 20. (1) При подмяна на лична карта
към заявлението се прилагат:
1. при изгубване, кражба, повреждане или
унищожаване на личната карта – декларация
по чл. 17, ал. 1 и удостоверителен документ
за тези обстоятелства, ако има издаден такъв
документ от компетентните органи;
2. при съществени и трайни изменения на
образа – официален документ от съответните
компетентни органи;
3. при изтичане срока на валидност на
личната карта, при повреждане и в случаите
по т. 2 – предходната лична карта.

(2) При промяна в гражданското състояние, в случай че промяната не е отразена в
Националната база данни „Население“, към
заявлението за подмяна на лична карта се
прилагат предходната лична карта и:
1. при промяна на ЕГН – удостоверителен
документ от съответната общинска администрация по постоянен адрес на заявителя;
2. при промяна на имената – официален
документ, удостоверяващ промяната, както
и удостоверителен документ от съответната
общинска администрация по постоянен адрес
на лицето за извършената промяна в неговия
електронен личен регистрационен картон;
3. при промяна на постоянен адрес – удостоверителен документ от съответната общинска
администрация;
4. при промяна на пола – официален документ от съответните компетентни органи.“
§ 4. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 6:
а) точки 2, 3 и 5 се отменят;
б) в т. 6 думите „в случаите по т. 2 – 5“ се
заменят с „в случая по т. 4“.
2. Създава се ал. 7:
„(7) При промяна в гражданското състоя
ние, в случай че промяната не е отразена в
Националната база данни „Население“, към
заявлението за подмяна на паспорт се прилагат
предходният паспорт и:
1. при промяна на ЕГН – удостоверителен
документ от съответната общинска администрация по постоянен адрес на заявителя;
2. при промяна на имената – официален
документ, удостоверяващ промяната, както
и удостоверителен документ от съответната
общинска администрация по постоянен адрес
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на лицето за извършената промяна в неговия
електронен личен регистрационен картон;
3. при промяна на пола – официален документ от съответните компетентни органи.“
§ 5. В чл. 23, ал. 3 т. 4 се изменя така:
„4. препис-извлечение от акт за смърт,
ако починалият родител е чужд гражданин и
информацията не е отразена в Националната
база данни „Население“.“
§ 6. В чл. 54, ал. 1 т. 2 и 3 се изменят така:
„2. от секторите/отдел БДС при ОДМВР/
СДВР – за данните по чл. 70, ал. 1, т. 2 ЗБЛД;
3. от секторите/отдел БДС при ОДМВР/
СДВР – за данните по чл. 70, ал. 1, т. 3 ЗБЛД;“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 7. Започналите до влизането в сила на
постановлението производства по чл. 20, 22,
23 и 54 се довършват по досегашния ред.
§ 8. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2018 г. с изключение на § 5, който
влиза в сила от деня на обнародването му в
„Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8006

РЕШЕНИЕ № 614
ОТ 17 ОКТОМВРИ 2017 Г.

за откриване на процедура за предоставяне
на концесия за услуга за морски плаж „Росенец-север“, община Бургас, област Бургас
На основание чл. 8а, 8б, 8г и 8д от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие,
§ 24 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение
на Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие (обн., ДВ, бр. 40 от 2014 г.; изм.,
бр. 101 от 2015 г.) във връзка с чл. 6, ал. 2 и 3
и чл. 7, ал. 1 от Закона за устройството на
Черноморското крайбрежие, Решение № 604 на
Министерския съвет от 2016 г. за утвърждаване
на минимални критерии за комплексна оценка
на офертите при провеждане на конкурс за
определяне на концесионер на морски плаж
(необнародвано) и мотивиран доклад на министъра на туризма
МИНИСТЕРСК И ЯТ С ЪВЕТ
РЕШИ:
1. Открива процедура – конкурс за предоставяне на концесия за обект, изключителна
д ърж а вна собс т венос т – „Росенец- север“,
община Бургас, област Бургас, наричан понататък „обект на концесията“.
1.1. Обек т ът на кон цеси я та е морск и
плаж, представляващ територия с обща площ
9226 кв. м – обособена част от крайбрежната плажна ивица – изключителна държавна
собственост, съставляващ поземлен имот с

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 1

идентификатор 07079.831.54 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на землището на гр. Бургас, община Бургас, област
Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-9 от
30.01.2009 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, индивидуализиран съгласно Акт за
изключителна държавна собственост № 967
от 14 ноември 2006 г. и специализирана карта
и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5
от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК), приета с протокол
№ 8 от 13 декември 2012 г. на комисията по
чл. 18 от Наредба № 1 от 2008 г. за създаването и поддържането на специализираните
карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4
и 5 ЗУЧК, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (ДВ,
бр. 84 от 2008 г.).
1.2. Активната плажна площ на обекта
на концесията е площта, която се ползва за
осъществяване на задължителните дейности,
за поставяне на преместваеми обекти и за
разполагане от посетителите на морския
плаж на платени и неплатени (лични) плажни принадлежности, за свободно пешеходно
придвижване върху територията на плажа,
включително върху преместваеми пешеходни
пътеки, удобно използване на преместваемите обекти и улесняване придвижването
и ползването на плажните услуги от хората
с увреждания и е в размер 9212 кв. м с точки, определящи контура на чистата активна
пясъчна площ от № 1 до № 75 в координатна
система „БГС 2005“.
1.3. От активната плажна площ по т. 1.2
е изк лючена площта, заета от обекти на
инфраструктурата в размер 14 кв. м, представляващи две бетонови площадки.
1.4. Морският плаж е с дължина на бреговата линия 370 м и с точки по границите,
определящи общата площ на морския плаж
от № 1 до № 79 в координатна система „БГС
2005“.
1.5. Към обекта на концесията са включени
следните принадлежности:
1.5.1. прилежащата акватория с широчина 200 м, измерена от бреговата линия на
морския плаж;
1.5.2. преместваемите обекти и/или допълнителна търговска площ и съоръжения,
поставени и които ще бъдат поставени върху
обекта на концесията, необходими за здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане, по осигуряване
на водното спасяване, по обезопасяване на
прилежащата акватория, за спортно-развлекателна дейност и заведения за бързо обслужване, определени с концесионния договор;
1.5.3. елементите на техническата инфраструктура, съществуващи и които ще бъдат
изградени върху обекта на концесията, необходими за използването на преместваемите
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обекти и съоръжения по т. 1.5.2, определени
с концесионния договор.
2. Според предмета си концесията е за
услуга и включва:
2.1. Основен предмет: управление на услуги
от обществен интерес на обекта на концесия, поддържан със средства, осигурени от
концесионера, на негов риск срещу правото
му да получава приходи от потребителите
на услугите или от трети лица.
2.2. Допълнителен предмет: извършване
на риск на концесионера и със средства,
осигурени от него, на действия по свързване
на преместваемите обекти и съоръжения по
т. 1.5.2 със съществуващите мрежи, елементи
и съоръжения на техническата инфраструктура по т. 1.5.3 с временни връзки.
3. На обекта на концесията се допуска
извършване на следните услуги и дейности:
3.1. Предоставянето на чадъри и шезлонги съгласно обявени цени, предложени от
участника в конкурсната процедура, които
не се променят за срока на действие на
концесионния договор, и други плажни принадлежности, използвани от посетителите на
морския плаж.
3.2. Услуги в заведения за бързо обслужване.
3.3. Спортно-развлекателни услуги.
3.4. Здравни и рехабилитационни услуги.
3.5. Пред ла га не на вод ноат ра к ц ион н и
услуги.
3.6. Задължителни дейности.
4. Определя максимален срок на концесията 15 години, като за първа година на
концесията се приема периодът от датата на
влизане в сила на концесионния договор до
31 декември на същата календарна година.
4.1. Срокът по т. 4 започва да тече от деня
на влизане в сила на концесионния договор
и не може да се продължава.
5. Началната дата на концесията е датата
на влизане в сила на концесионния договор.
6. Концесионният договор влиза в сила
в срок до един месец от сключването му и
при изпълнение на следните условия:
6.1. Представяне от концесионера на банковата гаранция по т. 10.1.1.
6.2. Съгласуване от министъра на туризма
на специализирани програми и/или схеми,
свързани с осъществяването на задължителните дейности.
6.3. Одобряване от министъра на туризма
на специализирана схема за поставяне на
преместваемите обекти и съоръжения.
7. Концесията се осъществява при следните условия:
7.1. Предлаганите задължителни дейности,
други дейности и услуги, осъществявани на
обекта на концесията, и свързаните с тях
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разходи се осигуряват със средства на концесионера и на негов риск.
7.2. На обекта на концесията се осигурява:
7.2.1. свободен и безплатен дост ъп на
посетителите;
7.2.2. ползване на не по-малко от 50 на
сто от активната плажна площ за свободно
и безплатно разполагане на плажните принадлежности на посетителите;
7.2.3. водно спасяване;
7.2.4. обезопасяване на прилежащата на
обекта на концесията акватория с широчина
200 м;
7.2.5. здравно и медицинско обслужване
на посетителите на обекта на концесията;
7.2.6. санитарно-хигиенно поддържане;
7.2.7. поддържане на обекта на концесията;
7.2.8. поставяне на нормативно изисквани
указателни табели със схеми на отделните
зони и условия на концесията;
7.2.9. опазване на обществения ред на
обекта на концесията.
8. Основни права и задължения по концесионния договор:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да експлоатира обекта на концесията,
като получава приходи от:
8.1.1.1. и зв ърш ва не т о на ус л у г и т е по
т. 3.1 – 3.5;
8.1.1.2. подизпълнителите на услуги по
т. 3.1 – 3.5;
8.1.2. да предоставя отделни дейности по
експлоатацията, управлението и поддържането на обекта на концесия на подизпълнители
при условията по т. 9.2 и 9.3;
8.1.3. да поставя преместваеми обекти и
съоръжения, като ги свързва със съществуващите мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура с временни връзки;
8.1.4. да отдава под наем преместваеми
обекти и съоръжения при условията по т. 9.2
и 9.3.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. на свой риск и със средства, осигурени от него, да осигури изпълнението на
условията по т. 7.2;
8.2.2. да поддържа обекта на концесията
и принадлежностите по т. 1.5;
8.2.3. да означи територията на обекта на
концесията, като осигури свободен пешеходен
достъп на посетителите до него;
8.2.4. при изработване на специализираните
схеми по т. 6.2 и 6.3 да включи предвиждания, осигуряващи:
8.2.4.1. изпълнението на условията по т. 7.2;
8.2.4.2. площите за свободно разполагане
на плажни принадлежности по т. 7.2.2 да
бъдат равностойни като достъп до морето
със зоните с разположени от концесионера
плажни принадлежности, които той предоставя възмездно на посетителите на морския
плаж;
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8.2.4.3. опазването на околната среда,
чистотата на морската вода в прилежащата
акватория, флората, както и съхранението на
биологичното разнообразие в съответствие с
природната биогеографска характеристика;
8.2.5. да предприема необходимите действия по реда на екологичното законодателство,
в случай че някоя от предвидените за изпълнение дейности – предмет на концесията,
представлява инвестиционно предложение,
попадащо в обхвата на глава шеста от Закона за опазване на околната среда, и може
да бъде разрешено само след одобряване
съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда и/или на Закона за
биологичното разнообразие;
8.2.6. при липса на съществуваща канализационна система да предвиди необходимите
съоръжения за събиране на формираните
от дейността отпадъчни води и да осигури
отвеждането им до съществуваща канализационна система, като не допуска изтичането на отпадъчни води и замърсяване на
околната среда;
8.2.7. да извърши необходимите действия
за съгласуване или одобряване на документацията по т. 6.2 и 6.3 при условия и по ред,
определени с концесионния договор;
8.2.8. да постави и да осигури функционирането на описаните обекти и съоръжения,
необходими за изпълнение на условията по
т. 7.2.3 – 7.2.8;
8.2.9. да извършва безусловно, точно и в
срок дължимите концесионни плащания;
8.2.10. публично да оповестява цените на
предоставяните услуги на обекта на концесията;
8.2.11. да не извършва на обекта на концесията дейности, които не са съвместими с
условията по т. 7.2 и с услугите и дейностите
по т. 3;
8.2.12. да изпълнява задълженията по т. 12;
8.2.13. за срока на концесията да поддържа банкови гаранции за добро изпълнение
на задълженията по концесионния договор;
8.2.14. да не извършва и да не допуска
извършването на незаконно строителство и/
или поставянето на неодобрени преместваеми обекти и съоръжения върху обекта на
концесията и в прилежащата му акватория;
8.2.15. да не извършва и да не допуска
извършването на дейности от трети лица,
които могат да унищожат, увредят или да
доведат до промяна в площта и качеството
на морския плаж, или да увредят околната
среда чрез допускане на движение на моторни
превозни средства, провеждане на офроуд
състезания, изхвърляне на отпадъци извън
определените за това места, добив на пясък
и разполагане на каравани и палатки върху
морския плаж;
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8.2.16. да не прехвърля правата и задълженията си по концесионния договор;
8.2.17. при настъпване на форсмажорни обстоятелства да търпи временното използване
на обекта на концесията или на части от него
от трети лица при условия, по ред и с последици, определени с концесионния договор;
8.2.18. периодично да отчита изпълнението на концесионния договор и да осигурява
информация и достъп за осъществяването на
контрола от оправомощени представители на
концедента при условия и по ред, определени
с концесионния договор;
8.2.19. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесията на
концедента:
8.2.19.1. годен за експлоатация без наличие на незаконно строителство на обекта на
концесията и на принадлежностите;
8.2.19.2. финансовата, техническата (проектна, екзекутивна) и друга документация и
информация, свързани с обекта на концесията
и с неговата експлоатация;
8.2.20. при условия и по ред, определени с
концесионния договор, да изпълнява предложените в офертата законосъобразни дейности
и услуги, които не са предмет на комплексната
оценка по т. 17;
8.2.21. при предлагане на посетителите на
морския плаж на услугата – платени плажни
принадлежности, обявените цени за ползването на един чадър и на един шезлонг за целия
срок на концесията трябва да са в размери
съгласно предложените в офертата, на риск
на концесионера.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. право на собственост върху всички
приращения върху обекта на концесията и
прилежащата акватория;
8.3.2. да изисква точно изпълнение на концесионните плащания и на другите задължения
на концесионера по концесионния договор;
8.3.3. да се ползва от банковите гаранции,
дадени от концесионера, в съответствие с
концесионния договор;
8.3.4. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на концесионера по
концесионния договор, в т. ч. на цените по
т. 8.2.21;
8.3.5. да получава информационни доклади
от концесионера за изпълнението на концесионния договор;
8.3.6. да има достъп до обекта на концесията
и до документацията на концесионера за осъществяване на контролните си правомощия;
8.3.7. при настъпване на форсмажорни
обстоятелства чрез компетентните си органи
да определи трети лица, които временно да
използват обекта на концесията или части
от него;
8.3.8. по ред, определен с концесионния
договор, да го прекрати едностранно при
неизпълнение от страна на концесионера на:
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8.3.8.1. някое от условията по т. 7;
8.3.8.2. основно задължение по т. 8.2;
8.3.9. след прекратяване на концесионния
договор да получи от концесионера:
8.3.9.1. годни за експлоатация: обекта на
концесията и принадлежностите съгласно
концесионния договор без наличие на незаконно строителство и/или на неправомерно
поставени преместваеми обекти;
8.3.9.2. финансовата, техническата (проектна, екзекутивна) и друга документация и
информация, свързани с обекта на концесията
и с неговата експлоатация.
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да предаде на концесионера обекта
на концесията, съответно да приеме обекта
на концесията от концесионера след прекратяването на концесията, по ред, определен с
концесионния договор;
8.4.2. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на концесионера по
концесионния договор и изпълнението на
условията на концесията.
9. Концесионерът:
9.1. Няма право да отдава под наем територията на обекта на концесията, прилежащата
му акватория или части от тях.
9.2. Има право, без това да го освобождава
от отговорност по концесионния договор:
9.2.1. да наема подизпълнители за извършване и/или предоставяне на услуги по
т. 3.1 – 3.5 и за извършването на дейностите
по т. 7.2.3 – 7.2.6 и т. 7.2.9;
9.2.2. да отдава под наем преместваеми
обекти и съоръжения.
9.3. Правото по т. 9.2 може да се упражнява от концесионера само при условие, че
в офертата, с която е спечелил конкурса, е
посочил дали ще ползва подизпълнители и за
кои видове дейности, съответно преместваемите обекти и съоръжения, които ще отдава
под наем.
10. Определя следните гаранции за изпълнение на задълженията на концесионера по
концесионния договор:
10.1. За всяка година от действието на концесионния договор концесионерът представя и
поддържа при условия и по ред, определени с
концесионния договор, потвърдени безусловни
неотменяеми банкови гаранции, издадени от
финансови институции, определени по съгласие на страните, както следва:
10.1.1. за първата година от срока на концесията участникът, определен за концесионер,
представя банкова гаранция за цялостно изпълнение на концесионния договор в размер
50 на сто от пълния размер на предложеното
от него концесионно плащане с включен данък
върху добавената стойност (ДДС);
10.1.2. за всяка следваща година от срока
на концесията гаранциите по т. 10.1 са, както
следва:
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10.1.2.1. за изпълнение на годишното концесионно плащане – в размер 50 на сто от
размера на дължимото концесионно плащане
с включен ДДС за предходната година;
10.1.2.2. за добро изпълнение на задълженията по т. 8.2.4.3 и 8.2.15 – в размер 30 на сто от
размера на дължимото концесионно плащане
с включен ДДС за предходната година;
10.1.2.3. за добро изпълнение на останалите задължения по концесионния договор
извън задълженията по т. 8.2.4.3 и 8.2.15 – в
размер 30 на сто от размера на дължимото
концесионно плащане с включен ДДС за
предходната година.
10.2. Концесионерът дължи неустойки при
неизпълнение, включително за извършване
и/или допускане на незаконно строителство
върху обекта на концесията, при забавено
и/или неточно изпълнение на договорните
задължения и лихви за забавено изпълнение
на паричните задължения. Конкретните размери на неустойките и лихвите и моментът
на неизпълнението на отделните задължения
се определят с концесионния договор.
10.3. Във всички случаи на неизпълнение
от страна на концесионера концедентът има
право да търси освен определените неустойки
и лихви и обезщетение по общия ред съгласно
действащото законодателство.
11. Концесионерът извършва годишни
концесионни плащания с включен ДДС без
гратисен период, дължими за всяка година от
срока на концесията, платими по банков път.
11.1. Размерът на минималното годишно
концесионно плащане е 8975 лв. без ДДС,
определено съгласно методика, приета от
Министерския съвет въз основа на база за
изчисляване – в левове, и на размер на отчисления от базата – в проценти.
11.2. Размерът на отчисленията от базата
за изчисляване на размера на концесионното
плащане се определя съгласно класираната
на първо място оферта, но не по-малък от
2,85 на сто.
11.3. Дължимите годишни концесионни
плащания с включен ДДС се извършват от
концесионера, както следва:
11.3.1. за първата година от срока на концесията – еднократно в срок до 30 ноември;
11.3.2. за всяка следваща година от срока на
концесията дължимото концесионно плащане
с включен ДДС се извършва на две равни
вноски, както следва:
11.3.2.1. първа вноска – авансово плащане – до 31 май;
11.3.2.2. втора вноска – окончателно плащане – до 30 ноември.
12. Концесионерът е длъжен:
12.1. Да изпълнява посочени от компетентните държавни органи и включени в
концесионния договор или в допълнително
споразумение към него изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната на
страната.
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12.2. При експлоатацията на обекта на
концесията да не уврежда околната среда.
12.3. При осъществяване на дейностите
по концесията да не застрашава човешкото
здраве и живот.
13. Концедентът не дължи на концесионера
компенсация по Закона за концесиите.
14. За всяка година от срока на концесията
концесионерът застрахова при условия и по
ред, определени с договора, принадлежностите
по т. 1.5.2 и 1.5.3.
15. Определя следните изисквания, свързани с обекта на концесията:
15.1. Принадлежностите по т. 1.5.3, които
не са трайно прикрепени към морския плаж,
са частна държавна собственост от момента
на поставянето им и не представляват подобрение на обекта на концесията.
15.2. Принадлежностите по т. 1.5.3, които
са трайно прикрепени към морския плаж, са
приращение към морския плаж и имат статут
на публична държавна собственост от датата
на въвеждането им в експлоатация.
15.3. Концесионерът е длъжен да осигури
за своя сметка присъединяване на елементите
на техническата инфраструктура по т. 1.5.3
към съответните общи мрежи.
16. Концесионерът се определя чрез конкурс.
17. Критериите за комплексна оценка на
офертата и тяхната относителна тежест са:
17.1. Размер на ставката за роялти (годишно концесионното плащане) – с относителна
тежест 40 на сто.
17.2. Най-ниската цена за един чадър и
един шезлонг в зоната за платени плажни
принадлежности за срока на концесията – с
относителна тежест 40 на сто.
17.3. Предложение за организация на целогодишно санитарно-хигиенно поддържане
на морския плаж – с относителна тежест –
20 на сто.
18. Определя гаранция за участие в процедурата в размер 6282,5 лв. под формата на
внесен депозит или банкова гаранция.
19. Процедурата за предоставяне на концесията се организира от министъра на туризма и се провежда от комисия, назначена
от министър-председателя.
20. Решението подлеж и на обжа лване
относно неговата законосъобразност пред
Комисията за защита на конкуренцията в
10-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ по реда на глава единадесета
от Закона за концесиите.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7839
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РЕШЕНИЕ № 615
ОТ 17 ОКТОМВРИ 2017 Г.

за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж
„Св. Влас – болницата“, община Несебър,
област Бургас
На основание чл. 8а, 8б, 8г и 8д от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие,
§ 24 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение
на Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие (обн., ДВ, бр. 40 от 2014 г.; изм.,
бр. 101 от 2015 г.) във връзка с чл. 6, ал. 2 и
3 и чл. 7, ал. 1 от Закона за устройството на
Черноморското крайбрежие, Решение № 604
от 2016 г. на Министерския съвет за утвърждаване на минимални критерии за комплексна оценка на офертите при провеждане
на конкурс за определяне на концесионер на
морски плаж (необнародвано) и мотивиран
доклад на министъра на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Открива процедура – конкурс за предоставяне на концесия за обект, изключителна държавна собственост – морски плаж
„Св. Влас – болницата“, община Несебър,
област Бургас, наричан по-нататък „обект
на концесията“.
1.1. Обек т ът на кон цеси я та е морск и
плаж, представляващ територия с обща площ
16 762 кв. м – обособена част от крайбрежната плажна ивица – изключителна държавна
собственост, съставляващ поземлен имот с
идентификатор 51500.505.381 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на землището на гр. Несебър, община Несебър, област
Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-74 от
18 август 2006 г. на изпълнителния директор
на Агенцията по геодезия, картография и
кадастър, изменени със Заповед № 18-2827 от
17 март 2014 г. на началника на Службата по
геодезия, картография и кадастър – Бургас,
индивидуализиран съгласно Акт за изключителна държавна собственост № 764 от
25 ноември 2003 г. и специализирана карта
и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5
от Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие (ЗУЧК), приета с протокол № 1
от 18 януари 2013 г. на комисията по чл. 18
от Наредба № 1 от 2008 г. за създаването и
поддържането на специализираните карти
и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5
ЗУЧК, издадена от министъра на регионалното развитие и благоуст ройството (ДВ,
бр. 84 от 2008 г.).
1.2. Активната плажна площ на обекта
на концесията е в размер 13 040 кв. м, определена въз основа на данните от приетата
специализирана карта на морския плаж и
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чрез съвместяване с данните от актуалните
кадастрална карта и кадастрални регистри
за територията на поземлен имот с идентификатор 51500.505.381.
1.3. Активната плажна площ на обекта
на концесията е площта по т. 1.2, която се
ползва за осъществяване на задължителните дейности, за поставяне на преместваеми
обекти и за разполагане от посетителите на
морския плаж на платени и неплатени (лични) плажни принадлежности, за свободно
пешеходно придвижване върху територията
на плажа, включително върху преместваеми пешеходни пътеки, удобно използване
на п ремест ваеми те обек т и и улесн яване
придвижването и ползването на плажните
услуги от хората с увреждания, е в размер
13 040 кв. м с точки по границите, определящи
активната плажна площ от № 1 до № 364 в
координатна система „БГС 2005“.
1.4. От активната плажна площ са изключени площите, заети от обекти на инфраструктурата, представляващи бетонова площадка
и стълби в размер 444 кв. м.
1.5. От активната плажна площ е изключена
площта, заета от каменист плаж в размер
1516 кв. м.
1.6. От активната плажна площ са изключени площите, заети от брегоукрепителни
съоръжения в размер 1762 кв. м.
1.7 Морският плаж е с дължина на бреговата линия 895 м и с точки по границите,
определящи общата площ на морския плаж
от № 1 до № 302 в координатна система
„БГС 2005“.
1.8. Към обекта на концесията са включени
следните принадлежности:
1.8.1. прилежащата акватория с широчина 200 м, измерена от бреговата линия на
морския плаж;
1.8.2. преместваемите обекти и/или допълнителна търговска площ и съоръжения,
поставени и които ще бъдат поставени върху
обекта на концесията, необходими за здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане, по осигуряване
на водното спасяване, по обезопасяване на
прилежащата акватория, за спортно-развлекателна дейност и заведения за бързо обслужване, определени с концесионния договор;
1.8.3. елементите на техническата инфраструктура, съществуващи и които ще бъдат
изградени върху обекта на концесия, необходими за използването на преместваемите
обекти и съоръжения по т. 1.8.2, определени
с концесионния договор.
2. Според предмета си концесията е за
услуга и включва:
2.1. Основен предмет: управление на услуги
от обществен интерес на обекта на концесия,
поддържан със средства, осигурени от концесионера, на негов риск срещу правото му да
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получава приходи от потребителите на услугите или от трети лица срещу задължението
на концесионера да извършва концесионно
плащане към концедента.
2.2. Допълнителен предмет: извършване
на риск на концесионера и със средства,
осигурени от него, на действия по свързване
на преместваемите обекти и съоръжения по
т. 1.8.2 със съществуващите мрежи, елементи
и съоръжения на техническата инфраструктура по т. 1.8.3 с временни връзки.
3. На обекта на концесията се допуска
извършване на следните услуги и дейности:
3.1. Предоставянето на чадъри и шезлонги съгласно обявени цени, предложени
от участника в конкурсната процедура, които не могат да се увеличават за срока на
действие на концесионния договор, както и
други плажни принадлежности, използвани
от посетителите на морския плаж.
3.2. Услуги в заведения за бързо обслужване.
3.3. Спортно-развлекателни услуги.
3.4. Здравни и рехабилитационни услуги.
3.5. Пред ла га не на водноат ра к ц ионни
услуги.
3.6. Задължителни дейности.
4. Определя максимален срок на концесията 15 години, като за първа година на
концесията се приема периодът от датата на
влизане в сила на концесионния договор до
31 декември на същата календарна година.
4.1. Срокът по т. 4 започва да тече от деня
на влизане в сила на концесионния договор
и не може да се продължава.
5. Началната дата на концесията е датата
на влизане в сила на концесионния договор,
но не по-рано от 1 януари 2018 г.
6. Концесионният договор влиза в сила
в срок до един месец от сключването му и
при изпълнение на следните условия:
6.1. Представяне от концесионера на банковата гаранция по т. 10.1.1.
6.2. Съгласуване от министъра на туризма
на специализирани програми и/или схеми,
свързани с осъществяването на задължителните дейности.
6.3. Одобряване от министъра на туризма
на специализирана схема за поставяне на
преместваемите обекти и съоръжения.
7. Концесията се осъществява при следните условия:
7.1. Предлаганите задължителни дейности,
други дейности и услуги, осъществявани на
обекта на концесия, и свързаните с тях разходи
се осигуряват със средства на концесионера
и на негов риск.
7.2. На обекта на концесията се осигурява:
7.2.1. свободен и безплатен дост ъп на
посетителите;
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7.2.2. ползване на не по-малко от 50 на
сто от активната плажна площ за свободно
и безплатно разполагане на плажните принадлежности на посетителите;
7.2.3. водно спасяване;
7.2.4. обезопасяване на прилежащата на
обекта на концесията акватория с широчина
200 м;
7.2.5. здравно и медицинско обслужване
на посетителите на обекта на концесията;
7.2.6. санитарно-хигиенно поддържане;
7.2.7. поддържане на обекта на концесията;
7.2.8. поставяне на нормативно изисквани
указателни табели със схеми на отделните
зони и на условията на концесията;
7.2.9. опазване на обществения ред на
обекта на концесия.
8. Основни права и задължения по концесионния договор:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да експлоатира обекта на концесията,
като получава приходи от:
8.1.1.1. и зв ърш ва не т о на ус л у г и т е по
т. 3.1 – 3.5;
8.1.1.2. подизпълнителите на услуги по
т. 3.1 – 3.5;
8.1.2. да предоставя отделни дейности по
експлоатацията, управлението и поддържането на обекта на концесия на подизпълнители
при условията по т. 9.2 и 9.3;
8.1.3. да поставя преместваеми обекти и
съоръжения, като ги свързва със съществуващите мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура с временни връзки;
8.1.4. да отдава под наем преместваеми
обекти и съоръжения при условията по т. 9.2
и 9.3.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. на свой риск и със средства, осигурени от него, да осигури изпълнението на
условията по т. 7.2;
8.2.2. да поддържа обекта на концесията
и принадлежностите по т. 1.8;
8.2.3. да означи територията на обекта на
концесията, като осигури свободен пешеходен
достъп на посетителите до него;
8.2.4. при изработване на специализираните
схеми по т. 6.2 и 6.3 да включи предвиждания, осигуряващи:
8.2.4.1. изпълнението на условията по т. 7.2;
8.2.4.2. площите за свободно разполагане
на плажни принадлежности по т. 7.2.2 да
бъдат равностойни като достъп до морето
със зоните с разположени от концесионера
плажни принадлежности, които той предоставя възмездно на посетителите на морския
плаж;
8.2.4.3. опазването на околната среда,
чистотата на морската вода в прилежащата
акватория, дюните, флората, както и съхранението на биологичното разнообразие в
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съответствие с природната биогеографска
характеристика;
8.2.5. да предприема необходимите действия по реда на екологичното законодателство,
в случай че някоя от предвидените за изпълнение дейности – предмет на концесията,
представлява инвестиционно предложение,
попадащо в обхвата на глава шеста от Закона за опазване на околната среда, и може
да бъде разрешено само след одобряване
съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда и/или на Закона за
биологичното разнообразие;
8.2.6. при липса на съществуваща канализационна система да предвиди необходимите
съоръжения за събиране на формираните
от дейността отпадъчни води и да осигури
отвеждането им до съществуваща канализационна система, като не допуска изтичането на отпадъчни води и замърсяване на
околната среда;
8.2.7. да извърши необходимите действия
за съгласуване или за одобряване на документацията по т. 6.2 и 6.3 при условия и по
ред, определени с концесионния договор;
8.2.8. да постави и да осигури функционирането на описаните обекти и съоръжения,
необходими за изпълнение на условията по
т. 7.2.3 – 7.2.8;
8.2.9. да извършва безусловно, точно и в
срок дължимите концесионни плащания;
8.2.10. публично да оповестява цените на
предоставяните услуги на обекта на концесията;
8.2.11. да не извършва на обекта на концесията дейности, които не са съвместими с
условията по т. 7.2 и с услугите и дейностите
по т. 3;
8.2.12. да изпълнява задълженията по т. 12;
8.2.13. за срока на концесията да поддържа банкови гаранции за добро изпълнение
на задълженията по концесионния договор;
8.2.14. да не извършва и да не допуска
извършването на незаконно строителство и/
или поставянето на неодобрени преместваеми обекти и съоръжения върху обекта на
концесията и в прилежащата му акватория;
8.2.15. да не извършва и да не допуска
извършването на дейности от трети лица,
които могат да унищожат, увредят или да
доведат до промяна в площта и качеството
на морския плаж, или да увредят околната
среда чрез допускане на движение на моторни
превозни средства, провеждане на офроуд
състезания, изхвърляне на отпадъци извън
определените за това места, добив на пясък
и разполагане на каравани и палатки върху
морския плаж;
8.2.16. да не прехвърля правата и задълженията си по концесионния договор;
8.2.17. при настъпване на форсмажорни
обстоятелства да търпи временното изпол-
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зване на обекта на концесията или на части
от него от трети лица при условия, по ред
и с последици, определени с концесионния
договор;
8.2.18. периодично да отчита изпълнението на концесионния договор и да осигурява
информация и достъп за осъществяването на
контрола от оправомощени представители на
концедента при условия и по ред, определени
с концесионния договор;
8.2.19. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесията на
концедента:
8.2.19.1. годен за експлоатация без наличие на незаконно строителство на обекта на
концесията и на принадлежностите;
8.2.19.2. финансовата, техническата (проектна, екзекутивна) и друга документация и
информация, свързани с обекта на концесията
и с неговата експлоатация;
8.2.20. при условия и по ред, определени с концесионния договор, да изпълнява
предложените в офертата законосъобразни
дейности и услуги, които не са предмет на
комплексната оценка по т. 17;
8.2.21. при предлагане на посетителите
на морск и я п ла ж на усл у гата – п лат ен и
плажни принадлежности, обявените цени за
ползването на един чадър и на един шезлонг
за целия срок на концесията трябва да са в
размери съгласно предложените в офертата,
на риск на концесионера.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. право на собственост върху всички
приращения върху обекта на концесията и
прилежащата акватория;
8.3.2. да изисква точно изпълнение на
концесионните плащания и на другите задължения на концесионера по концесионния
договор;
8.3.3. да се ползва от банковите гаранции,
дадени от концесионера, в съответствие с
концесионния договор;
8.3.4. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на концесионера по
концесионния договор, в т. ч. на цените по
т. 8.2.21;
8.3.5. да получава информационни доклади
от концесионера за изпълнението на концесионния договор;
8.3.6. да има достъп до обекта на концесията
и до документацията на концесионера за осъществяване на контролните си правомощия;
8.3.7. при настъпване на форсмажорни
обстоятелства чрез компетентните си органи
да определи трети лица, които временно да
използват обекта на концесията или части
от него;
8.3.8. по ред, определен с концесионния
договор, да го прекрати едностранно при
неизпълнение от страна на концесионера на:
8.3.8.1. някое от условията по т. 7;

ВЕСТНИК

БРОЙ 85

8.3.8.2. основно задължение по т. 8.2;
8.3.9. след прекратяване на концесионния
договор да получи от концесионера:
8.3.9.1. годни за експлоатация: обекта на
концесията и принадлежностите съгласно
концесионния договор без наличие на незаконно строителство и/или на неправомерно
поставени преместваеми обекти;
8.3.9.2. финансовата, техническата (проектна, екзекутивна) и друга документация и
информация, свързани с обекта на концесията
и с неговата експлоатация.
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да предаде на концесионера обекта
на концесията, съответно да приеме обекта
на концесията от концесионера след прекратяването на концесията, по ред, определен с
концесионния договор;
8.4.2. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на концесионера по
концесионния договор и изпълнението на
условията на концесията.
9. Концесионерът:
9.1. Няма право да отдава под наем територията на обекта на концесията, прилежащата
му акватория или части от тях.
9.2. Има право, без това да го освобождава
от отговорност по концесионния договор, да
наема подизпълнители за извършване и/или
предоставяне на услуги по т. 3.1 – 3.5 и за
извършването на дейностите по т. 7.2.3 – 7.2.6
и т. 7.2.9, както и да отдава под наем преместваеми обекти и съоръжения.
9.3. Правото по т. 9.2 може да се упражнява от концесионера само при условие че
в офертата, с която е спечелил конкурса, е
посочил дали ще ползва подизпълнители и
за кои видове дейности, съответно преместваемите обекти и съоръжения, които ще
отдава под наем.
10. Определя следните гаранции за изпълнение на задълженията на концесионера по
концесионния договор:
10.1. За всяка година от действието на концесионния договор концесионерът представя и
поддържа при условия и по ред, определени с
концесионния договор, потвърдени безусловни
неотменяеми банкови гаранции, издадени
от финансови институции, определени по
съгласие на страните, както следва:
10.1.1. за първата година от срока на концесията участникът, определен за концесионер,
представя банкова гаранция за цялостно изпълнение на концесионния договор в размер
50 на сто от пълния размер на предложеното
от него концесионно плащане с включен данък
върху добавената стойност (ДДС);
10.1.2. За всяка следваща година от срока на концесията гаранциите по т. 10.1 са,
както следва:
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10.1.2.1. за изпълнение на годишното концесионно плащане – в размер 50 на сто от
размера на дължимото концесионно плащане
с включен ДДС за предходната година;
10.1.2.2. за добро изпълнение на задълженията по т. 8.2.4.3 и 8.2.15 – в размер 30 на
сто от размера на дължимото концесионно
плащане с вк лючен ДДС за предходната
година;
10.1.2.3. за добро изпълнение на останалите задължения по концесионния договор
извън задълженията по т. 8.2.4.3 и 8.2.15 – в
размер 30 на сто от размера на дължимото
концесионно плащане с включен ДДС за
предходната година.
10.2. Концесионерът дължи неустойки при
неизпълнение, включително за извършване
и/или допускане на незаконно строителство
върху обекта на концесията, при забавено
и/или неточно изпълнение на договорните
задължения и лихви за забавено изпълнение
на паричните задължения. Конкретните размери на неустойките и лихвите и моментът
на неизпълнението на отделните задължения
се определят с концесионния договор.
10.3. Във всички случаи на неизпълнение
от страна на концесионера концедентът има
право да търси освен определените неустойки
и лихви и обезщетение по общия ред съгласно
действащото законодателство.
11. Концесионерът извършва годишни
концесионни плащания с включен ДДС без
гратисен период, дължими за всяка година от
срока на концесията, платими по банков път:
11.1. Размерът на минималното годишно
концесионно плащане е 54 006 лв. без ДДС,
определено съгласно методика, приета от
Министерския съвет въз основа на база за
изчисляване – в левове, и на размер на отчисления от базата – в проценти.
11.2. Размерът на отчисленията от базата
за изчисляване на размера на концесионното
плащане се определя съгласно класираната
на първо място оферта, но не по-малък от
5,8 на сто.
11.3. Дължимите годишни концесионни
плащания с включен ДДС се извършват от
концесионера, както следва:
11.3.1. за първата година от срока на концесията – еднократно в срок до 30 ноември;
11.3.2. за всяка следваща година от срока на концесията дължимото концесионно
плащане с включен ДДС се извършва на две
равни вноски, както следва:
11.3.2.1. първа вноска – авансово плащане – до 31 май;
11.3.2.2. втора вноска – окончателно плащане – до 30 ноември.
12. Концесионерът е длъжен:
12.1. Да изпълнява посочени от компетентните държавни органи и включени в
концесионния договор или в допълнително
споразумение към него изисквания, свързани
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с националната сигурност и с отбраната на
страната.
12.2. При експлоатацията на обекта на
концесията да не уврежда околната среда.
12.3. При осъществяване на дейностите
по концесията да не застрашава човешкото
здраве и живот.
13. Концедентът не дължи на концесионера
компенсация по Закона за концесиите.
14. За всяка година от срока на концесията
концесионерът застрахова при условия и по
ред, определени с договора, принадлежностите по т. 1.8.2 и 1.8.3.
15. Определя следните изисквания, свързани с обекта на концесията:
15.1. Принадлежностите по т. 1.8.3, които
не са трайно прикрепени към морския плаж,
са частна държавна собственост от момента
на поставянето им и не представляват подобрение на обекта на концесията.
15.2. Принадлежностите по т. 1.8.3, които
са трайно прикрепени към морския плаж,
са приращение към морския плаж и имат
статут на публична държавна собственост от
датата на въвеждането им в експлоатация.
15.3. Концесионерът е длъжен да осигури
за своя сметка присъединяване на елементите
на техническата инфраструктура по т. 1.8.3
към съответните общи мрежи.
16. Концесионерът се определя чрез конкурс.
17. Критериите за комплексна оценка на
офертата и тяхната относителна тежест са:
17.1. Размер на ставката за роялти (годишно концесионното плащане) – с относителна
тежест 45 на сто.
17.2. Най-ниската цена за един чадър и за
един шезлонг в зоната за платени плажни
принадлежности за срока на концесията – с
относителна тежест 45 на сто.
17.3. Пред ложен ие за подобря ва не на
пешеходни я дост ъп до морск и я пла ж – с
относителна тежест 10 на сто.
18. Определя гаранция за участие в процедурата в размер 37 804,2 лв. под формата
на внесен депозит или банкова гаранция.
19. Процедурата за предоставяне на концесията се организира от министъра на туризма и се провежда от комисия, назначена
от министър-председателя.
20. Решението подлеж и на обжа лване
относно неговата законосъобразност пред
Комисията за защита на конкуренцията в
10-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ по реда на глава единадесета
от Закона за концесиите.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7840
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
„НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ
НАРЕДБА № 8121з-1225
от 27 септември 2017 г.

за видовете обекти по чл. 23, ал. 1 от Закона за противодействие на тероризма, чиито
собственици и ползватели разработват и
прилагат мерки за противодействие на тероризма, минималните изисквания към тези
мерки и реда за упражняване на контрол
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С наредбата се определят:
1. видовете обекти за обществено обслужване, представляващи строежи първа, втора
и трета категория по чл. 137 от Закона за
устройство на територията (ЗУТ), както и
институции в предучилищното, училищното и висшето образование и детски ясли от
по-ниска категория, чиито собственици и
ползватели разработват и прилагат мерки
за противодействие на тероризма;
2. минималните изисквания към мерките
за противодействие на тероризма, разработвани и прилагани в обектите по т. 1;
3. редът за упражняване на контрол за
разработването и прилагането на мерките
в обектите по т. 1.
Раздел II
Обекти, чиито собственици и ползватели
разработват и прилагат мерки за противодействие на тероризма
Чл. 2. Мерки за противодействие на тероризма по тази наредба се разработват и
прилагат в следните обекти по чл. 1, т. 1,
с изключение на включените в списъка на
стратегическите обекти от значение за националната сигурност:
1. железопътни линии, пристанища и летища и пътни съоръжения по автомагистрали и пътища от първи клас за обществено
ползване, метрополитени и съоръженията
към тях;
2. сгради и съоръжения за обществено
обслужване с капацитет над 200 места за
посетители или с разгъната застроена площ
над 5000 кв.м, както следва:
а) хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили, семейни хотели, хостели,
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пансиони, почивни станции, къщи за гости,
стаи за гости, апартаменти за гости, бунгала
и къмпинги, туристически хижи;
б) лечебни заведения за болнична помощ – болници за активно лечение, болници за продължително лечение, болници за
рехабилитация, болници за продължително
лечение и рехабилитация;
в) сгради и съоръжения за постоянните
научни звена, академичните специализирани
звена, общоакадемичните помощни звена и
звената, извършващи стопанска дейност по
Закона за Българската академия на науките;
г) сгради за обществено обслужване в
областта на културата и изкуствата – музеи,
библиотеки и читалища, художествени галерии, центрове за научно-техническа информация, архивохранилища, кинозали, концертни,
оперни, театрални и други зали, танцови
зали, циркови зали, естради, обществени
клубове, читалища, многофункционални зали
с културно-просветно предназначение и др.;
д) сгради за обществено обслужване в
областта на вероизповеданията с култово
и религиозно предназначение – храмове за
богослужение, катедрали, църкви, параклиси,
джамии, синагоги, обредни домове и др.;
е) сгради за административно обслужване – административни сгради, банкови и
небанкови финансови институции, обслужващи сгради към производствени обекти,
представителни сг ради, пощи, сг ради на
цен т ра л н и т е и т ери т ориа л н и т е а д м и н истрации, правителствени сгради, центрове
за провеждане на конференции и конгреси,
сгради на съда, прокуратурата и др.;
ж) сгради за обществено обслужване в
областта на търговията, общественото хранене, услугите и хазарта – търговски центрове,
базари и покрити пазари, универсални и
специализирани магазини, складове за търговия, панаирни палати, сгради за битови
услуги, сгради за граждански ритуали, сгради
за обществено хранене, питейни заведения,
клубове, барове, дискотеки, обществени бани
и сауни, игрално казино, игрални зали, магазини за търговия с оръжия, боеприпаси и
пиротехнически изделия с прилежащите към
тях складове (хранилища) и работилници за
ремонт на оръжие;
з) сгради за обществено обслужване в
облас т та на т ра нспор та и елек т рон н и т е
съобщени я – приемни сг ради на летища,
железопътни гари, автогари, морски и речни
гари, станции на въжени линии, сгради за
излъчване на радио- и телевизионни сигнали
и телефонни централи;
и) сгради и съоръжения за спорт – всички
спортни обекти и съоръжения по Закона за
физическото възпитание и спорта, които са
предназначени за трайно задоволяване на
обществените потребности в област та на
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физическото възпитание, спорта и социалния
туризъм, за провеждане на спортни, културни
и други мероприятия;
3. всички институции в предучилищното,
училищното и висшето образование и детски
ясли от по-ниска категория.
Раздел III
Мерки за противодействие на тероризма
Чл. 3. Всек и собственик/ползвател на
обект по чл. 2 разработва план за сигурност,
който задължително включва:
1. анализ на риска – степента на съществуващия риск (лесно- или трудноуязвими
обекти и съоръжени я) от извършване на
посегателство се определя от функционалното предназначение и капацитета на обекта, неговото местоположение, транспортна
достъпност, вид, количество и стойност на
съоръжения, имущество, вещества, материали, носители на информация и други, намиращи се в него, наличие на потенциална
опасност за хората, намиращи се в обекта
и/или в неговия териториален обхват;
2. зони за сигурност в обекта с осигурен
контрол на достъпа чрез технически и други
средства;
3. мерки и процедури за действие – технически мерки, инсталиране на детектори,
уреди за контрол на достъпа, защитни и
предпазни средства; организационни мерки,
включително процедури за сигнализиране;
мерки за контрол и проверка; комуникация;
повишаване на осведомеността и обучение;
сигурност на информационните системи;
4. ред за оповестяване и информиране,
мерки за реагиране и преодоляване на последиците при заплаха от терористичен акт
или извършен такъв;
5. наличие или не на физическа охрана,
пропускателен режим, изграждане на временни пропускателни пунктове, временно
ограничаване на дост ъпа до обекта чрез
под ви жен пос т и пос та вя не на маси вн и
заграждения, недопускащи преминаване на
превозни средства;
6. въвеждане на регистрационен режим и
осигуряване на присъствието на служител
на съответния обект при извършването на
ремонтни и снабдителни дейности от външни
за обекта изпълнители;
7. описание на елементите за физическа
защита на обектите.
Чл. 4. (1) Всеки собственик/ползвател на
обект по чл. 2 определя служител за връзка по сигурността и информира писмено
съответната областна дирекция на Министерството на вътрешните работи (ОДМВР),
на чиято територия се намира обектът, за
лицето, определено за служител за връзка
по сигурността.
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(2) Служителят за връзка по сигурността
се запознава с реда за оповестяване и информиране по чл. 3, т. 4.
(3) Служителят по ал. 1 информира незабавно съответната ОДМВР, на чиято територия се намира обектът, при установяване
на опасности и рискове за съответния обект.
Чл. 5. (1) В обектите по чл. 2 се изграждат елементи за физическа защита така, че
да осигуряват физическа сигурност срещу
пос егат елс т ва на д сг ра д и т е и обек т и т е,
живота и здравето на гражданите, без да
се нарушават условията на предвиденото за
тях функционално предназначение, като се
спазват изискванията, регламентирани в ЗУТ.
(2) Елементите за физическа защита могат да са:
1. персонал за физическа защита;
2. физически бариери;
3. охранително осветление;
4. компоненти (средства и системи) за
контрол на физическия достъп;
5. алармени системи за сигурност и системи за видеонаблюдение;
6. служебни помещения и оборудване.
(3) Елементите за физическа защита по
ал. 2, т. 2 – 6 се изграждат в съответствие с
техническите изисквания към тях по Наредба
№ РД-02-20-6 от 2016 г. за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите
(ДВ, бр. 1 от 2017 г.).
Чл. 6. Обектите по чл. 2 следва да отговарят на минималните изисквания за физическа
сигурност на строежите по Наредба № РД-0220-6 от 2016 г. за техническите изисквания за
физическа сигурност на строежите съобразно
техния клас на физическа сигурност.
Чл. 7. Собствениците/ползвателите на
обекти по чл. 2 или определеният от тях служител за връзка по сигурността задължително
провеждат първоначален и периодичен (не
по-малко от веднъж годишно) инструктаж
и обучение на служителите в съответния
обект, като при инструктажа:
1. запознават с основните правила за
действие при засичане на лица със съмнително поведение, които безцелно пребивават
в обектите, извършват оглед за камери, излъчват видима нервност и възбуда и други
белези на нетипично поведение;
2. инструктират за действие при установяване на изоставени багажи – чанти, куфари,
пакети и др.;
3. инструктират за недопускане на събирането на голям брой посетители в малки
помещения;
4. инструктират за повишено внимание при
получаване на пратки, пораждащи съмнение
за наличие на забранени вещества или предмети, или на пратки от неизвестни податели;
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5. запознават с начините за оповестяване,
информиране и реагиране при извършен
терористичен акт;
6. провеждат симулативни тренировки и
учения за противодействие на тероризма не
по-малко от веднъж на шест месеца, което
се отразява в протокол.
Раздел IV
Контрол
Чл. 8. (1) Контролът по тази наредба се
осъществява чрез извършване на проверки в
обектите по чл. 2 от органите по чл. 44, ал. 1
от Закона за противодействие на тероризма.
(2) При извършване на проверката на
длъжностните лица се представят всички
изискани документи, сведения и справки,
свързани с изпълнение на за дъл жени ята
за разработване и прилагане на мерки за
противодействие на тероризма.
(3) За всяка извършена проверка се съставя
протокол съгласно приложението, екземпляр
от който се предоставя на ръководителя на
обекта или на негов представител.
Чл. 9. (1) При констатиране на нарушения
контролните органи дават разпореждания за
преустановяването им и за предотвратяване
и отстраняване на негативните последици
от тях.
(2) Разпорежданията по ал. 1 се отразяват
в автоматизирана информационна система
на Министерството на вътрешните работи,
като в случай че са издадени от ДАНС, копие от разпореждането се изпраща в МВР.
(3) За неизпълнение на разпорежданията
по ал. 1 се налагат глоби или имуществени
санкции по чл. 47 от Закона за противодействие на тероризма.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Лесноуязвими обекти и съоръжения“
са туристически обекти, исторически сгради
и музеи, места за спорт и отдих, търговски
средища и ресторанти, образователни институции, религиозни средища, многоетажни
офисни сгради, банки и финансови институции, транспортна инфраструктура, хотели
и места за тържества и събития.
2. „Трудноуязвими обекти и съоръжения“
са сгради и обекти, характеризиращи се с
ограничен достъп до тях, и сгради и обекти,
защитени с достатъчно ресурси за сигурност.
3. „Зона за сигурност“ е съответната територия и/или прилежащата инфраструктура на
обекта или сградата, в която се осъществява
контрол или пропускателен режим.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 23, ал. 2 от Закона за противодействие
на тероризма.
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§ 3. (1) Разпоредбата на чл. 5, ал. 3 се
прилага само за елементите за физическа
защита, които се изграждат след влизането
в сила на тази наредба.
(2) Разпоредбата на чл. 6 се прилага само
за инвестиционни проекти, за които производството по одобряване и производството по
издаване на разрешение за строеж започват
след влизането в сила на тази наредба.
Министър на вътрешните работи:
Валентин Радев
Председател на Държавна агенция
„Национална сигурност“:
Димитър Георгиев
Приложение
към чл. 8, ал. 3
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ/
ДЪРЖ АВНА АГЕНЦИЯ
„НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“
ПРОТОКОЛ
З А ИЗВ ЪРШ Е Н А П Р ОВЕ РК А ПО Ч Л . 4 4
ОТ ЗАКОН А ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ Н А
ТЕРОРИЗМА
Днес, …………….. 20 ..… г., в ........................ ч . ,
служителите на МВР/ДАНС:
1. ..........................................................................
на длъжност ...................................................... ,
2. ..........................................................................
на длъжност ...................................................... ,
3. ..........................................................................
на длъжност ...................................................... ,
на основание чл. 44 от Закона за противодействие на тероризма извършиха проверка на
обект, намиращ се .............................................
Обектът съгласно приложение № 2 към чл. 3,
ал. 4, т. 1 и чл. 7, ал. 2 от Наредба № РД-0220-6 от 2016 г. за техническите изисквания за
физическа сигурност на строежите е ……. клас
за физическа сигурност.
При проверката се констатира:
Наличие на:
1. план за сигурност:
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
............................................................................. ;
2. персонал за физическа защита ....................
..............................................................................
............................................................................. ;
(описва се наличието на персонал, брой постове и
охранители, ЛЧОД и т.н.)
3. физически бариери ........................................
............................................................................. ;
(описва се наличието на огради, решетки и т.н.,
както и тяхното изпълнение)
4. охранително осветление ...............................
............................................................................. ;
(описва се наличието на такова)
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5. компоненти (средства и системи) за контрол
на физическия достъп .......................................
............................................................................. ;
(описва се наличието им и тяхното изпълнение)
6. алармени системи за сигурност и системи
за видеонаблюдение ...........................................
............................................................................. ;
(описва се наличието им – сигнални, пожароизвестителни и т.н.)
7. служебни помещения и оборудване ............
............................................................................. ;
8. пропускателен режим в ................................
............................................................................. ;
9. пропуск-контактна апаратура, детектори за
метал, паникбутони............................................
............................................................................. ;
10. осигуряване на места за паркиране на МПС,
отдалечени от фасадите на сградите .............. ;
11. осигурява ли се присъствието на служител на
съответния обект при извършване на ремонтни
и снабдителни дейности от външни за обекта
изпълнители ...................................................... ;
12. проведен инструктаж и обучение на служителите ................................................................. ;
13. проведени симулативни тренировки и учения
със служителите за противодействие на тероризма не по-малко от веднъж на шест месеца
..............................................................................
............................................................................. ;
(описва се наличието на план и на кои дати е провеждано обучение или симулативна тренировка);
14. ред за оповестяване и информиране, мерки
за реагиране и преодоляване на последиците
при извършен терористичен акт ......................
............................................................................. ;
15. други .............................................................
..............................................................................
За отстраняване на допуснатите слабости
при изграждане на физическата защита на обектите, на разработените и прилаганите мерки
за противодействие на тероризма, както и за
предотвратяване и отстраняване на негативните
последици от тях да се:
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
Нас т оя щ и я т п ро т окол с е с ъ с та ви в д ва
еднообразни екземпл яра в присъствието на
проверения/те и за верността му се подписват:
Служители на МВР/ДАНС:
1..............................
Проверен: ..........
2.............................
3.............................
В случай че при проверката присъства ръководен служител на търговеца/ юридическото
лице:
..............................................................................
(имена, длъжност и подпис на присъстващото лице)
Нас т оя щ и я т п ро т окол с е изг о т ви в д ва
еднообразни екземпляра, вторият от които бе
предоставен на: ..................................................
..............................................................................
(имена, длъжност и подпис на ръководителя на
обекта или на негов представител)
7790
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НАРЕДБА № 8121з-1226
от 27 септември 2017 г.

з а в з а и м од е й с т в и е , у п р а ж н я в а н е т о н а
контрол, съхранението и унищожаването
на преписките по прилагането на превантивните мерки по чл. 25, ал. 1 от Закона за
противодействие на тероризма
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С наредбата се определят редът
з а о с ъще с т в я в а не н а в з а и модейс т вие т о
между структурите на Министерството на
вътрешните работи (МВР) и на Държавна
агенция „Национална сигурност“ (ДАНС),
упражняването на контрола, съхранението
и унищожаването на преписките по прилагането на превантивните мерки по чл. 25,
ал. 1 от Закона за противодействие на тероризма (ЗПТ).
Раздел II
Взаимодействие
Чл. 2. Органите на МВР и ДАНС осъществяват взаимодействие при прилагането на
превантивни мерки по чл. 25, ал. 1 ЗПТ по
отношение на лица, за които са налице данни, от които може да се направи обосновано
предположение, че осъществяват дейност,
представляваща заплаха от тероризъм.
Чл. 3. Взаимодействието между МВР и
ДАНС при прилагането на превантивните
мерки по чл. 25, ал. 1 ЗПТ включва съвместни
действия и обмен на информация.
Чл. 4. Общото ръководство и контрол
на взаимодействието по наредбата се осъществява от главния секретар на МВР и от
председателя на ДАНС.
Раздел III
Упражняване на контрол
Чл. 5. (1) Конт ролът по прилагане на
превантивните мерки по чл. 25, ал. 1 ЗПТ се
осъществява от органите на МВР и ДАНС.
(2) За извършване на проверки на изпълнението на приложените превантивни
мерки органите, осъществяващи контрола,
могат да поискат съдействие от съответната
компетентна структура на МВР, както и от
други компетентни органи.
Чл. 6. (1) Предложенията по чл. 26, ал. 2
ЗПТ се изготвят по образец (приложение № 1).
(2) Към предложението по ал. 1 се прилага
и проект на заповед по чл. 26, ал. 1 ЗПТ по
образец (приложение № 2).
Чл. 7. (1) В случай на издаване на заповед
за прилагане на превантивни мерки по чл. 25,
ал. 1 ЗПТ или за отмяна на приложена мярка от председателя на ДАНС екземпляр от
заповедта незабавно се изпраща на главния
секретар на МВР.
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(2) В случай на издаване на заповед за
прилагане на превантивни мерки по чл. 25,
ал. 1 ЗПТ или за отмяна на приложена мярка
от главния секретар на МВР екземпляр от
заповедта незабавно се изпраща на председателя на ДАНС.
(3) При установяване на неизпълнение на
приложена превантивна мярка органите на
МВР и ДАНС обменят информация незабавно чрез съответните оперативни дежурни
центрове, за което се уведомяват главният
секретар на МВР и председателят на ДАНС.
Чл. 8. (1) За упражняване на контрола
информация от заповедите за прилагане на
превантивни мерки се въвежда в Автоматизираната информационна система (АИС)
на Министерството на вътрешните работи, включително заповедите, получени по
чл. 7, ал. 1, в срок не по-дълъг от 24 часа
от получаването в съответната компетентна
структура.
(2) Въвеждането в АИС се извършва от
служители на структурата, в която е получена заповедта за упражняване на контрол,
а заповедите на председателя на ДАНС се
въвеждат след предоставянето им от главния секретар на съответната компетентна
структура на МВР.
(3) В АИС се съхранява следната информация:
1. установъчни данни на лицето (имена/
други имена, ЕГН/ЛНЧ, дата на раждане,
адрес, гражданство, пол, прякор);
2. видът на наложената мярка;
3. срокът за прилагане на мярката;
4. номерът на заповедта за прилагане;
5. органът, издал заповедта за прилагане
на мярката;
6. номерът на заповедта за отмяна (ако
има такава);
7. органът, отменил мярката;
8. допълнителна информация, свързана с
контрола на мярката и с органа, осъществяващ контрола на мярката.
Раздел IV
Съхранение и унищожаване на преписките
Чл. 9. (1) Преписките по прилагане на
мерките по чл. 25, ал. 1 ЗПТ включват предложението по чл. 26, ал. 2 ЗПТ, заповедта по
чл. 26, ал. 1 ЗПТ и документите във връзка
с изпълнението и контрола на приложената
мярка.
(2) Срокът за съхранение на преписките
по ал. 1 е 20 години ЕК (експертна комисия).
(3) Документите, съдържащи класифицирана информация, послужили като основание
за налагане и отмяна на мярка по чл. 25,
ал. 1 ЗПТ, както и преписките, представляващи сбор от документи, съдържащи класифицирана информация, се предоставят,
обработват, съхраняват и унищожават при

ВЕСТНИК

БРОЙ 85

условията и по реда на Закона за защита
на к ласифицираната информация (ЗЗК И)
и Правилника за прилагане на Закона за
защита на к ласифицираната информаци я
(ППЗЗКИ).
Ч л. 10. Експер т изат а , о браб о т ва не т о,
предаването в учрежденския архив или унищожаването на преписките по прилагане на
мерките по чл. 25, ал. 1 ЗПТ след изтичане
на сроковете по чл. 9, ал. 2 се осъществява
от структурата, инициирала създаването им.
Чл. 11. Унищожаването на преписка се
извърш ва в с т ру к т у рната ед и н и ца, и н ициирала създаването є, след изтичане на
регламентираните срокове за съхранение
в номенклатурния списък на сборовете от
документи (за документите, съдържащи класифицирана информация съгласно ЗЗКИ и
ППЗЗКИ) или в номенклатурата на делата
(за явни документи съгласно Закона за Националния архивен фонд) и след писмено
становище на Държавна агенция „Архиви“.
Чл. 12. Приемането на преписките по
прилагане на мерки по чл. 25, ал. 1 ЗПТ в
учрежденския архив се извършва по общия
ред за архивиране.
Чл. 13. (1) Преписки по прилагане на
мерки по чл. 25, ал. 1 ЗПТ в учрежденския
архив се използват от служителите съгласно
съответните вътрешни правила.
(2) Външни потребители получават достъп
до преписки след разрешение от главния
секретар на МВР или от председателя на
ДАНС.
(3) Всяко изнасяне и връщане на преписки
по прилагане на мерките по чл. 25, ал. 1 ЗПТ
извън структурите се извършва съобразно
действащото законодателство и по реда на
съответното ведомство.
(4) При установяване на липси и увреждания след връщането на преписки в архива
се съставя протокол и писмено се уведомява
главният секретар на МВР или председателят
на ДАНС.
Чл. 14. Всички действия, предприети в
изпълнение на тази наредба, се осъществяват
при спазване разпоредбите на действащото
законодателство за достъп, събиране, съхранение, използване и разкриване на сведения,
представляващи лични данни, държавна или
служебна тайна.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Тази наредба се
издава на основание чл. 31, ал. 2 от Закона
за противодействие на тероризма.
Министър на вътрешните работи:
Валентин Радев
Председател на Държавна агенция
„Национална сигурност“:
Димитър Георгиев
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Приложение № 1
към чл. 6, ал. 1
..............................................................................
..............................................................................
(наименование на ведомство)
..............................................................................
..............................................................................
(наименование на структура/звено)

____________________________________________
Рег. № ............ Екз. № ........
................................... 20 ... г.
ДО
(посочва се председателят
на ДАНС или главният
секретар на МВР)
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТНОСНО: Издаване на заповед за прилагане
на превантивни мерки по чл. 25, ал. 1 от Закона
за противодействие на тероризма.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ/
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР,
На основание чл. 26, а л. 2 във връзка с
чл. 24, ал. 1 от Закона за противодействие на
тероризма (ЗПТ) с цел да се предотврати участието в тероризъм, както и да се предотврати
опасността от извършване на терористичен акт
предлагам по отношение на лицето ...............
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
(имена/други имена – за чужди граждани имената
се изписват и на латиница, ЕГН/ЛНЧ/ЛН, дата на
раждане, адрес, гражданство, пол, прякор)
да бъдат приложени мерките по чл. 25, ал. 1,
т… ЗПТ за срок от ..............................................
Прилагането на мерките е необходимо с
цел .......................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
Фактите и обстоятелствата, послужили като
основание за изготвяне на предложението за
налагането на мярката са ................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
(посочват се пълно и изчерпателно фактите и обстоятелствата за налагането на мярката*)
Предлагам контролът по изпълнението на
мярката да се осъществява от .........................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
(посочва се органът, който се предлага да контролира изпълнението на мярката)
ПРИЛОЖЕНИЕ: 1. Проект на заповед.
2. Други.
*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.
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Приложение № 2
към чл. 6, ал. 2
..............................................................................
(наименование на ведомство)

____________________________________________
ЗАПОВЕД
№ ............./.............. г.
за прилагане на превантивни мерки по чл. 25,
ал. 1 от Закона за противодействие на тероризма
Подписаният ......................................................
..............................................................................
(име, презиме и фамилия)
на длъжност .......................................................
............................................................................. ,
(председател на ДАНС/главен секретар на МВР)
като взех предвид ..............................................
..............................................................................
(посочват се фактическите и правните основания*)
Поради което и на основание чл. 26, ал. 1
от Закона за противодействие на тероризма
ЗАПОВЯДВАМ:
1. Да се приложат/приложи спрямо ..........
..............................................................................
(имена/други имена – за чужди граждани имената
се изписват и на латиница, ЕГН/ЛНЧ/ЛН, дата на
раждане, адрес, гражданство, пол, прякор)
мерките/мярката по чл. 25, ал. 1, т. ...............
от Закона за противодействие на тероризма –
.............................................................................. 		
(посочват се мерките, които се прилагат)
2. Контролът по изпълнението на мерките/
мярката по т. 1 да се осъществява от ............
..............................................................................
(посочва се органът, който ще контролира изпълнението на мярката)
3. Предвид че ................................................
............................................................................. ,
(посочват се мотиви, които да обосноват продължителността на прилагане на мерките)
мерките/мярката по т. 1 да се прилагат/прилага
до .........................................................................
..............................................................................
(посочва се срокът, за който се прилагат мерките,
но не повече от 6 месеца)
Заповедта подлежи на незабавно изпълнение.
Заповедта може да се обжалва пред Върховния административен съд. Жалбата се подава
чрез органа, който е издал заповедта, в 7-дневен
срок от получаването є.
Заповедта да се изпрати на .........................
............................................................................. ,
(посочва се органът, който е определен да контролира изпълнението на мярката)
който незабавно да я връчи на лицето по т. 1.
Дата: …………… 20….. г.

Подпис: ..................

*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.
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАРЕДБА № 6
от 10 октомври 2017 г.
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Приложение
към чл. 2
Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия „Плетач“

за придобиване на квалификация по професията „Плетач“
Раздел I
Общи положения

Професионално направление:

Чл. 1. С тази наредба се определя държавният
образователен стандарт (ДОС) за придобиването
на квалификация по професията 542140 „Плетач“ от област на образование „Производство
и преработка“ и професионално направление
542 „Производствени технологии – текстил,
облекло, обувки и кожи“ съгласно Списъка на
професиите за професионално образование и
обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.
Чл. 2. Държавният образователен стандарт за
придобиването на квалификация по професията
542140 „Плетач“ съгласно приложението към
тази наредба определя изискванията за придобиването на първа степен на професионална
квалификация за специалностите 5421401 „Ръчно
художествено плетиво“ и 5421402 „Плетач на
настолна плетачна машина“.
Чл. 3. Въз основа на ДОС по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 1 и 6 от
Закона за професионалното образование и обучение се разработват типови учебни планове за
ученици, учебни планове за лица, навършили
16 години, и учебни програми за обучението
по специалностите по чл. 2.
Раздел II
Съдържание на държавния образователен
стандарт

Наименование на професията:

Чл. 4. (1) Държавният образователен стандарт по чл. 1 определя изискванията към
кандидатите, описанието на професията, единиците резултати от ученето, изискванията
към материалната база и изискванията към
обучаващите.
(2) Държавният образователен стандарт за
придобиване на квалификация по професията
542140 „Плетач“ включва общата, отрасловата
и специфичната професионална подготовка с
необходимите професионални компетентности,
които гарантират на обучаемия възможността
за упражняване на професията след завършване
на обучението.
Заключителни разпоредби
§ 1. Тази наредба се издава на основание
чл. 22, ал. 6 във връзка с ал. 2, т. 6 от Закона за
предучилищното и училищното образование и
отменя Наредба № 6 от 2009 г. за придобиване
на квалификация по професията „Плетач“ (ДВ,
бр. 77 от 2009 г.).
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Красимир Вълчев

542

Производствени технологии – текстил, облекло,
обувки и кожи

542140 Плетач
Специалности:

5421401 Ръчно художествено плетиво
5421402 Плетач на настолна
плетачна машина
Ниво на квалификация според Европейската квалификационна рамка (ЕКР) – 2

Степен на професионална
квалификация:
Първа
Първа
Ниво на квалификация според Националната квалификационна рамка (НКР) – 2

1. Изисквания към кандидатите
1.1. Изисквания към кандидатите за входящо
минимално образователно и/или квалификационно равнище за придобиване на степен на
професионална квалификация съгласно Закона за
професионалното образование и обучение (ЗПОО)
За придобиване на първа степен на професионална квалификация по професията „Плетач“
от Списъка на професиите за професионално
образование и обучение по чл. 6, ал. 1 ЗПОО (утвърден от министъра на образованието и науката
със Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г.; изм. със
Заповед № РД-09-1851 от 27.03.2017 г.) изискванията
за входящото минимално образователно равнище
към кандидатите са:
• за ученици – завършено основно образование;
• за лица, навършили 16 години – завършен
начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване, организиран от училища в системата на предучилищното
и училищното образование по реда на Закона
за насърчаване на заетостта или на Закона за
предучилищното и училищното образование или
валидирани компетентности за начален етап на
основно образование по чл. 167, ал. 1, т. 4 от Закона
за предучилищното и училищното образование,
а в случаите на продължаващо професионално
обучение – и придобита квалификация по част
от професия;
• за ученици със специални образователни
потребности и за лица, навършили 16 години, с
увреждания – завършен VII клас.
Здравословното състояние на кандидата се
удостоверява с медицински документ, доказващ,
че професията, по която желае да се обучава, не
му е противопоказна.
1.2. Валидиране и професионален опит
Придобиването на квалификация по професията „Плетач“ – първа степен, или по част от
нея чрез валидиране на професионални знания,
умения и компетентности се осъществява съгласно Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за
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валидиране на професионални знания, умения
и компетентности, издадена от министъра на
образованието и науката (ДВ, бр. 96 от 2014 г.).
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на труд,
оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на професията, определени в законови
и подзаконови актове (здравословно състояние,
правоспособност и др.)
Плетачът може да изработва ръчно на 1, 2 или
5 игли различни изделия – облекло (пуловери,
блузи, жилетки, чорапи и др.), аксесоари (шалове, шапки, ръкавици и др.), изделия с битово
предназначение (различни видове покривки),
декоративни елементи (цветя, яки, платки и др.)
и др. Плетачът разчита схемите и технологичните
изисквания за плетене на изделията. Работи според зададения модел с различни по цвят и състав
прежди/конци и съответните им игли/куки. В
своята трудова дейност плетачът използва игли
за плетене, обръч, кука, игла за шиене, ножица,
сантиметър, техника за гладене.
Плетачът може да изработва с настолна плетачна машина различни видове изделия – облекло,
аксесоари, изделия с битово предназначение и др.
Работи според зададения модел с различни по цвят
и състав прежди и съответните им плетачни игли.
В своята трудова дейност плетачът използва
настолна плетачна машина с всички необходими
приспособления към нея, игла за шиене, ножица,
сантиметър, гладачна техника.
Плетачът определя размерите на цялото изделие
(шал, покривка и др.) и размерите на всеки детайл
от изделието (пуловер, жилетка, ръкавица и др.),
като ползва технологична карта, схема, кройка или
инструкция. Разчита схемите и технологичните
изисквания относно вида на преждата, вида на
плетката и параметрите на иглите.
Плетачът изглажда детайлите съобразно технологичните изисквания. Плетачът сглобява детайлите в цяло изделие, извършва окончателно
гладене и го подготвя за клиента.
Плетачът отговаря за качественото изпълнение
на изделието и количеството на изразходвания
материал.
Извършва ръчно почистване на настолната
плетачна машина.
Събира и сортира разделно отпадъчни материали и вторични суровини.
Плетачът изпълнява всички трудови дейности и
задачи, като спазва изискванията за здравословни
и безопасни условия на труд.
При работа в ателие или предприятие плетачът
носи отговорност за качественото изпълнение на
поставените от прекия ръководител задачи, за
спазване на трудовата и технологичната дисциплина. Отговорен е за опазване на повереното му
имущество – суровини, материали, инструменти,
машини, съоръжения и др.
Плетачът трябва да проявява сръчност и съобразителност при изпълнение на трудовите дейности; да умее да работи в екип и да съдейства за
своевременното изпълнение на трудовите задачи.
Работното време може да бъде индивидуално
и гъвкаво съобразно възможностите на плетача.
При работа в ателие работното време е регламентирано в съответствие с действащото трудово
законодателство.
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2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
Придобилият първа степен на професионална
квалификация по професията „Плетач“ може
да продължи обучението си за придобиване на
втора степен на професионална квалификация
по професията „Оператор в текстилното производство“, специалност „Плетачно производство“,
и за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Текстилен
техник“, специалност „Плетачно производство“,
ако отговаря на условията за входящо минимално
образователно равнище, регламентирано в Закона за професионалното образование и обучение
(ЗПOО) и в рамковите програми. При обучението
единиците резултати от ученето по общата професионална подготовка и по част от отрасловата
и от специфичната професионална подготовка
се зачита.
2.3. Възможности за професионална реализация
съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД – 2011) в Република
България, утвърдена със Заповед № РД-01-931 от
27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика; изм. със Заповед № РД-01-300 от
25.04.2017 г.
Плетачът, както и другите занаятчии често са
самостоятелно заети лица. Той може да работи в
собствения си дом или в частни ателиета, както
и в предприятия, произвеждащи плетени изделия
с ръчно изработени елементи или в дизайнерски
фирми под ръководството на по-високо квалифицирани кадри. Придобилият първа степен на
професионална квалификация по професията
„Плетач“ може да заема следните длъжности от
НКПД:
• 8152-2022 Работник, плетачна машина;
• 8152-2019 Работник, плетач;
• 7318-2027 Плетач на една кука,
както и други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.
3. Единици резултати от ученето (ЕРУ)
3.1. Обща професионална подготовка за професията „Плетач“ – първа степен на професионална
квалификация
• 1. ЕРУ Здравословни и безопасни условия
на труд
○ 1.1. РУ (Резултат от учене) Познава и
спазва разпоредбите за осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труд
на работното място
○ 1.2. РУ Спазва изискванията за превантивна дейност по опазване на околната
среда
○ 1.3. РУ Участва в овладяването на рискови и аварийни ситуации
• 2. ЕРУ Икономика
○ 2.1. Познава основите на пазарната
икономика
○ 2.2. Познава основните характеристики
на производствената дейност в предприятието
• 3. ЕРУ Предприемачество
○ 3.1. Познава основите на предприемачеството
○ 3.2. Формира предприемаческо поведение
3.2. Отраслова професионална подготовка
за професиите от професионално направление
„Производствени технологии – текстил, облекло,
обувки и кожи‘‘
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• 4. ЕРУ Използване на информационни и
комуникационни технологии в професионалната
дейност
○ 4.1. РУ Обработва информация с ИКТ
○ 4.2. РУ Комуникира с ИКТ
○ 4.3. РУ Създава цифрово съдържание
с ИКТ
• 5. ЕРУ Подготовка и организация на работата
○ 5.1. РУ Подготовка на работното място
○ 5.2. РУ Организация на работното място
• 6. ЕРУ Обща технология на текстилното
производство
○ 6.1. РУ Познава видовете текстилни
влакнести материали
○ 6.2. РУ Познава технологичните процеси
на видовете производства в текстилното
производство
○ 6.3. РУ Разчита условни означения при
използване на скици и схеми
3.3. Единици резултати от ученето за специалност 5421401 „Ръчно художествено плетиво“ – първа СПК
• 7. ЕРУ Извършва предварителна подготовка
за изработване на плетено изделие
○ 7.1. РУ Разпознава състава и свойствата
на основните видове нишки и прежди
○ 7.2. РУ Разпознава видовете плетки
○ 7.3. РУ Разчита графичните означения в
схемите на видовете плетки
○ 7.4. РУ Изработва мостра за плетено
изделие
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• 8. ЕРУ. Изработва ръчно плетено изделие с
2 и 5 игли
○ 8.1. РУ Изплита детайли за плетено
изделие с 2 и 5 игли
○ 8.2. РУ Оформя цялостно плетеното
изделие
• 9. ЕРУ. Изработва ръчно плетено изделие
на 1 игла (кука)
○ 9.1. РУ Изработва мостра за ръчно плетено изделие на 1 игла (кука)
○ 9.2. РУ Оформя цялостно плетеното
изделие
3.4. Единици резултати от ученето за специалност 5421401 „Плетач на настолна плетачна
машина“ – първа СПК
• 10. ЕРУ. Работи с основни видове настолни
плетачни машини
○ 10.1. РУ Извършва предварителна подготовка на настолната плетачна машина
○ 10.2. РУ Извършва предварителна подготовка на материалите за изработване
на машинно плетено изделие
○ 10.3. РУ Изработва мостра за машинно
плетено изделие
• 11. ЕРУ. Изплита на настолна плетачна машина детайли на плетени изделия
○ 11.1. РУ Оформя детайлите на машинно
плетено изделие
○ 11.2. РУ Оформя цялостно машинно
плетеното изделие

ЕРУ 1
Наименование на единицата:

Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)

Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

Наименование на професията: Плетач
Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

Резултат от учене 1.1:

Познава и спазва разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място
• Познава основните нормативни разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд за конкретната трудова дейност
• Знае основните рискове за здравето и безопасността при конкретната
трудова дейност
• Знае основните мерки за защита и средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
• Прилага необходимите мерки за защита
• Използва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване
на ЗБУТ
• Изпълнява трудовата дейност при спазване на необходимите мерки
за осигуряване на безопасност и здраве при работа
• Проявява отговорност към останалите участници в трудовия процес
• Извършва трудовата дейност, като спазва нормативните разпоредби
за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място
С пазва изискванията за превантивна дейност по опазване на околната
среда
• Познава основните разпоредби за опазване на околната среда, отнасящи се до конкретната трудова дейност
• Знае рисковете от замърсяване на околната среда при извършваната
трудова дейност (ако е приложимо)
• Познава основните изисквания за разделно събиране на отпадъци
• Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на
опасни продукти

Знания

Умения
Компетентности

Резултат от учене 1.2:
Знания
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• Разпознава и съхранява опасни продукти и излезли от употреба детайли, възли, материали, консумативи и др., спазвайки технологията
за събиране и рециклиране (ако е приложимо)
• Изпълнява трудовата дейност при спазване изискванията и правилата
за опазване на околната среда
Участва в овладяването на рискови и аварийни ситуации

Знания

• Знае основните рискови и аварийни ситуации
• Познава основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност
• Изброява основните стъпки за действия при аварии и аварийни ситуации
• Познава видовете травми и методите за оказване на първа помощ
Умения
• Използва терминологията, свързана с аварийните ситуации
• С пазва изискванията за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност
• С пазва правилата за действия при аварии и аварийни ситуации
• О казва първа помощ на пострадали при авария
Компетентности
• Разпознава рисковете, които могат да доведат до възникване на пожар
и/или авария
• Участва в овладяването на възникнал пожар и/или авария в съответствие с установените вътрешнофирмени правила за пожарна и
аварийна безопасност
Средства за оценяване:
Средство 1:
• П исмен изпит/Тест
Средство 2:
• Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за провеждане на оце- За средства 1 и 2:
няването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване:
За средство 1:
Владее основни теоретични знания за:
• з дравословни и безопасни условия на труд на работното място;
• п ревантивна дейност за опазване на околната среда;
• овладяване на аварийни ситуации и оказване на първа помощ на
пострадали
За средство 2:
• Избира най-подходящия тип поведение при зададените рискови ситуации
• Вярно и точно определя необходимите действия за оказване на първа
помощ
ЕРУ 2
Наименование на единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование на професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от учене 2.1:
Знания

Умения
Компетентности
Резултат от учене 2.2:
Знания
Умения
Компетентности
Средства за оценяване:

Икономика
2
2
Плетач
2
2
Познава основите на пазарната икономика
• Познава общата теория на пазарната икономика
• Запознат с основните икономически проблеми – оскъдност, ресурси,
избор
• Знае ролята на държавата в пазарната икономика
• Познава основните икономически субекти в бизнеса
• И нформира се за успешни практически примери за управление на
различни бизнес начинания
• С пособен е да идентифицира успешни практически примери за управление на бизнес начинания, като обясни ролята на всеки икономически
субект, ангажиран в бизнеса
Познава основните характеристики на производствената дейност в
предприятие
• Познава основите на пазарното търсене и пазарното предлагане
• Дефинира основни икономически понятия – приходи, разходи, печалба, рентабилност
• Обяснява основни икономически понятия в контекста на дейността
на предприятието
• С пособен е да анализира основните икономически принципи в контекста на производствената дейност на дадено предприятие
Средство 1:
• П исмен изпит/Тест
Средство 2:
• К азус по зададен сценарий
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Условия за провеждане на оце- За средства 1 и 2:
• Учебен кабинет
няването:
Критерии за оценяване:
За средство 1:
• В ладее основните теоретични знания в областта на икономиката
За средство 2:
• Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на
проблема в зададения казус/сценарий
ЕРУ 3
Наименование на единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование на професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от учене 3.1:
Знания

Предприемачество
2
2
Плетач
2
2
Познава основите на предприемачеството
• Знае същността на предприемачеството
• Познава видовете предприемачески умения
Умения
• А нализира практически примери за успешно управление на дейността
на салона
Компетентности
• Предлага нови идеи за ефективно изпълнение на трудовите дейности
Резултат от учене 3.2:
Формира предприемаческо поведение
Знания
• Познава характеристиките на предприемаческото поведение
• Знае видовете предприемаческо поведение
Умения
• Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на
работата
Компетентности
• Предлага решения за оптимизиране на трудовите дейности
Средства за оценяване:
Средство 1:
• П исмен изпит/Тест
Средство 2:
• К азус по зададен сценарий
Условия за провеждане на оце- За средства 1 и 2:
няването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване:
За средство 1:
• Владее основните теоретични знания в областта на предприемачеството
За средство 2:
• Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на
проблема в зададения казус/сценарий
Отраслова професионална подготовка за професиите от професионално направление „Производствени
технологии – текстил, облекло, обувки и кожи‘‘
ЕРУ 4
Наименование на единицата:

Използване на информационни и комуникационни технологии в професионалната дейност
Ниво по НКР:
2
Ниво по ЕКР:
2
Наименование на професията: Плетач
Ниво по НКР:
2
Ниво по ЕКР:
2
Резултат от учене 4.1:
Обработва информация с ИКТ
Знания
• Изброява интернет търсачки
• Знае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в
интернет
• Познава начините за намиране и запазване на определена цифрова
информация (текст, изображения, аудио-, видео-, уебстраници и др.)
• Знае начините за възпроизвеждане на вече записано цифрово съдържание
Умения
• Използва търсачка за намиране на информация
• Записва и съхранява цифрово съдържание (текст, изображения, аудио-,
видео-, уебстраници и др.)
• Възпроизвежда вече записано цифрово съдържание
Компетентности
• Демонстрира основно владеене на ИКТ при обработването на информация
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Резултат от учене 4.2:

Комуникира с ИКТ

Знания

• Изброява доставчици на услугата електронна поща
• Изброява софтуер за аудио- и видеоразговори
• Изброява доставчици на услуги за споделяне на файлове
• Познава софтуерни продукти, свързани с професионалната дейност

Умения

• Използва електронна поща
• Използва основни функции на софтуер за аудио- и видеоразговори
• С поделя файлове онлайн
• Работи със софтуерни продукти, свързани с професионалната дейност

Компетентности

• Демонстрира основно владеене на ИКТ при онлайн комуникация

Резултат от учене 4.3:

Създава цифрово съдържание с ИКТ

Знания

• Познава софтуер за създаване и редакция на просто цифрово съдържание в един формат (текст, таблици, изображения)

Умения

• С ъздава просто цифрово съдържание в един формат (текст, таблици,
изображения)

Компетентности

• Демонстрира основно владеене на ИКТ при създаването на електронно
съдържание

Средства за оценяване:

Средство 1:
• И зпълнение на задача, свързана с намирането на информация в
интернет по зададена тема, нейното съхранение и възпроизвеждане
Средство 2:
• Изпълнение на задача, свързана със споделянето на файл в интернет
пространството и изпращане на връзка (линк) за сваляне до друг
потребител по електронната поща

Условия за провеждане на оце- За средства 1 и 2:
няването:
• Учебен/компютърен кабинет
• Персонален компютър или лаптоп
• Достъп до интернет
Критерии за оценяване:

• Поставените задачи са изпълнени самостоятелно и в рамките на
предварително зададеното за това време
• Демонстрирани са основни знания, умения и компетентности, свързани с употребата на ИКТ

ЕРУ 5
Наименование на единицата:

Подготовка и организация на работата

Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

Наименование на професията: Плетач
2
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:

2

Резултат от учене 5.1:

Подготовка на работното място

Знания

Резултат от учене 5.2:

• Познава правилата за работа в ателието
• О писва технологията на работа
• Познава видовете инструктаж
• Работи с инструментите и машините, свързани с професионалната
му дейност
• С пазва правилата за ЗБУТ
• Работи с инструментите и машините, свързани с професионалната му
дейност, като спазва изискванията за ЗБУТ в ателието
Организация на работното място

Знания

• Познава правилата за рационална организация на работното място

Умения

• Работи по схема, като спазва ЗБУТ
• О ткрива грешки от технологичен характер
• При техническа неизправност на машината уведомява съответното
длъжностно лице
• Поддържа ред и чистота на работното място
• Изпълнява в срок изделието, като спазва изискванията за качество
• С пособен е да отстранява грешки от технологичен характер

Умения
Компетентности

Компетентности
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Средства за оценяване:

Средство 1:
• П исмен изпит
Средство 2:
• Изпълнение на практическа задача
Условия за провеждане на оце- За средства 1 и 2:
няването:
• Учебен кабинет и учебна работилница или реално работно място
Критерии за оценяване:
За средство 1:
• Дефинира основни понятия, свързани с подготовката и организацията
за работа
За средство 2:
• Е фективно организира работното си място при изпълнение на практическата задача
ЕРУ 6
Наименование на единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование на професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от учене 6.1:
Знания

Обща технология на текстилното производство
2
2
Плетач
2
2
Познава видовете текстилни влакнести материали
• Знае видовете и свойствата на текстилните влакна от растителен
произход (памук, лен, коноп и др.)
• Знае видовете и свойствата на текстилните влакна от животински
произход (вълна, коприна и др.)
• Знае видовете и свойствата на химичните текстилни влакна (изкуствени и синтетични)
Умения
• Различава основните видове текстилни влакна
• Разпознава характерните особености на основните видове текстилни
влакна
Компетентности
• С пособен е да описва видовете и свойствата на основните текстилни
влакнести материали, използвани в текстилното производство
Резултат от учене 6.2:
Познава технологичните процеси в текстилното производство
Знания
• Познава основните видове технологични процеси в текстилното производство (предачно, тъкачно и плетачно)
• Запознат е с основните видове машини и съоръжения, необходими
за изпълнение на основните производствени процеси в текстилното
производство (предачно, тъкачно и плетачно)
Умения
• Разпознава характерните особености на основните технологични процеси в текстилното производство
• Разпознава характерните особености на основните видове машини и
съоръжения за текстилното производство
Компетентности
• С пособен е да изброи основните технологични процеси според изискванията на текстилното производство – предачно, тъкачно и плетачно
Резултат от учене 6.3:
Разчита условни означения при използване на скици и схеми
Знания
• Познава условни означения при използване на скици и схеми
Умения
• Различава условни означения при използване на скици и схеми и друга
работна документация
Компетентности
• С пособен е да разчита условни означения при използване на скици и
схеми в рамките на неговите задължения
Средства за оценяване:
Средство 1:
• Тест
Условия за провеждане на оце- За средство 1:
няването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване:
За средство 1:
Демонстрира основни теоретични знания за:
• о сновните видове текстилни влакнести материали
• о сновните видове технологични процеси в текстилното производство – предачно, тъкачно и плетачно
• о сновните видове машини и съоръжения, необходими за изпълнение
на основните производствени процеси
• условните означения при използване на скици, схеми и друга работна
документация
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Единици резултати от ученето за специалност „Ръчно художествено плетиво“ – първа степен на
професионална квалификация
ЕРУ 7
Наименование на единицата:

Извършва предварителна подготовка за изработване на плетено изделие

Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

Наименование на професията: Плетач
Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

Резултат от учене 7.1:

Познава състава и свойствата на основните видове нишки и прежди

Знания

• Познава свойствата и състава на основните видове нишки и прежди,
използвани в плетачеството
• Запознат е с технологичните изисквания за обработка (пране, сушене,
гладене) на видовете нишки и прежди

Умения

• Различава основните видове нишки и прежди
• Изброява основните видове нишки и прежди, използвани в плетачеството

Компетентности

-

Резултат от учене 7.2:

Познава видовете плетки

Знания

• Познава структурните елементи на видовете плетки – бримка, свивка,
наметка и др.
• Запознат е с професионалните термини, които се използват при изработване на плетива

Умения

• Различава структурните елементи на видовете плетки
• С пазва професионалната терминология, използвана при изработване
на плетива

Компетентности

-

Резултат от учене 7.3:

Разчита графичните означения в схемите на видовете плетки

Знания

• Познава графичните означения на структурните елементи на видовете
плетки – лицева и опакова бримка, наметка и др.
• Запознат е със схемите и инструкциите за основните видове плетки

Умения

• Различава схемите на различните видове плетки

Компетентности

• С пособен е самостоятелно да разчете схеми за различни видове плетки

Резултат от учене 7.4:

Изработва мостра за плетеното изделие

Знания

• Познава основните цветови гами и възможности за цветови комбинации
• Познава основните бримкообразуващи елементи (куки, игли) и начините на заплитане
• Познава зависимостта между номера на иглите и дебелината (линейната плътност) на преждата
• Запознат е с технологичните изисквания за обработка (пране, сушене,
гладене) на мострата от еднакви или от различни по цвят и състав
прежди

Умения

• Избира подходящи игли според дебелината на преждата
• Изплита мостра от еднакви или от различни по цвят и състав прежди
по схема или инструкция
• С пазва технологичните изисквания за обработка на мострата – ръчно
или машинно изпиране, сушене, гладене

Компетентности

• С пособен е да изработи мостра от еднакви или от различни по цвят
и състав прежди според технологичните изисквания

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Тест/Писмен изпит
Средство 2:
• Практическа задача

Условия за провеждане на оце- За средство 1:
няването:
• Учебен кабинет
За средство 2:
• Учебна работилница/Производствен участък или ателие
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За средство 1:
Демонстрира основни теоретични знания за:
• о сновните видове нишки, прежди и плетки;
• о бработката на видовете мостри.
За средство 2:
• Изпълнява вярно и точно практическа задача по задание, свързана с
изработване на мостра за плетено изделие

ЕРУ 8
Наименование на единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование на професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от учене 8.1.
Знания

Изработва ръчно плетено изделие с 2 и 5 игли
2
2
Плетач
2
2
Изплита детайли за плетено изделие с 2 и 5 игли
• Познава кройки, използвани при изработване на плетени изделия
• Познава начините на заплитане с 2 и 5 игли на първа и последна
бримка в реда
• Познава начините за заплитане с 2 и 5 игли на първия и последния
ред от изделието
Умения
• П лете равномерно с постоянно опъване на нишката определения
брой бримкови редове по схема или кройка
• С пазва условните обозначения в схемата на избраната плетка
• С пазва размерите на детайлите в съответствие с кройките
Компетентности
• С пазва технологическите изисквания за ръчно плетене на детайли
за плетено изделие с 2 и 5 игли
Резултат от учене 8.2.
Оформя цялостно плетеното изделие
Знания
• Р азпознава по кройки детайлите на плетено изделие – предни части,
гръб, ръкав, бие, яка и др.
• З нае мястото на декоративни елементи върху детайлите на изделието
• З нае технологията за ръчно плетене чрез окрояване
• Познава начините за оформяне на пета на чорап
• З нае видовете ръчни инструменти и съоръженията за влаготоплинна
обработка и тяхното предназначение
• З нае ръчни шевове, използвани за съединяване на детайлите на
плетено изделие и пришиване на декоративни елементи
Умения
• С пазва технологичните изисквания за плетене на облекло чрез
окрояване
• С пазва технологичните изисквания за плетене на чорапи
• С ъединява детайлите ръчно с подходящ шев
• П ришива копчета, джобове, панделки и други декоративни елементи
• С пазва технологичните изисквания за влаготоплинна обработка на
готовото плетено изделие
Компетентности
• С пособен е самостоятелно да изработи по кройки цяло плетено
изделие (облекло, чорапи и др.) с 2 или 5 игли, като спазва технологичните изисквания
Средства за оценяване:
Средство 1:
• Тест/Писмен изпит
Средство 2:
• П рактическа задача
Ус лови я за провеж дане на За средство 1:
• Учебен кабинет
оценяването:
За средство 2:
• Учебна работилница/Производствен участък
Критерии за оценяване:
За средство 1:
Демонстрира основни теоретични знания за:
видове детайли на плетено изделие;
кройки на видовете детайли на плетено изделие.
За средство 2:
Изпълнява вярно практическа задача по предварително дефинирано
задание, свързано с цялостно изработване на плетено изделие (облекло,
чорапи и др.), с 2 или 5 игли чрез окрояване
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ЕРУ 9
Наименование на единицата:

Изработва ръчно плетено изделие на 1 игла (кука)

Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

Наименование на професията: Плетач
Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

Резултат от учене 9.1:

Изработва мостра за ръчно плетено изделие на 1 игла (кука)

Знания

• Познава видовете конци (прежди) и инструментите, подходящи за
ръчно плетено изделие на 1 кука
• Познава условните означения в схемата за плетене на 1 кука
• Познава видовете плетки на 1 кука

Умения

• Изпълнява плетка по зададената схема (верижка, нисък и висок пълнеж и др.)
• С пазва технологичните изисквания за обработка на мострата – пране,
колосване, сушене

Компетентности

• С пособен е да изработи мостра за ръчно плетено изделие на 1 кука
според технологичните изисквания

Резултат от учене 9.2:

Оформя цялостно плетеното изделие на 1 кука

Знания

• Знае начините за определяне размера на плетеното изделие според
зададената схема – видове покривки и шалове
• Разпознава по кройки детайлите на плетеното изделие – блуза, жилетка и др.
• Знае технологията за ръчно плетене на 1 кука по кройки
• Знае начините за съединяване на детайли,ръчно плетени на 1 кука

Умения

• Спазва технологичните изисквания за плетене на 1 кука по зададена схема
• С пазва технологичните изисквания за плетене на 1 кука по кройка
• С ъединява плетените на 1 кука детайли с подходящ шев
• С пазва технологичните изисквания за влаготоплинна обработка на
плетеното изделие

Компетентности

• С пособен е самостоятелно да изработи цяло плетено изделие на 1 кука
по зададена схема или кройки като спазва технологичните изисквания

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Тест/Писмен изпит
Средство 2:
• Практическа задача

Условия за провеждане на оце- За средство 1:
няването:
• Учебен кабинет
За средство 2:
• Учебна работилница/Производствен участък
Критерии за оценяване:

За средство 1:
Демонстрира основни теоретични знания за:
• видовете конци (прежди) и инструменти, подходящи за ръчно плетено
изделие на 1 кука
• н ачините за определяне размера на плетеното изделие според зададената схема или по кройка
За средство 2:
• Изпълнява точно и вярно практическа задача по предварително дефинирано задание, свързано с изработване на ръчно плетено изделие
на 1 кука

Единици резултати от ученето за специалност „Плетач на настолна плетачна машина“ – първа степен
на професионална квалификация
ЕРУ 10
Наименование на единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование на професията:

Работи с основни видове настолни плетачни машини
2
2
Плетач

С Т Р.
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Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от учене 10.1:
Знания

ДЪРЖАВЕН
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2
2
Извършва предварителна подготовка на настолната плетачна машина
• Познава основните видове настолни плетачни машини и приспособленията към тях
• Познава бримкообразуващите детайли и възли на настолната плетачна машина
• Знае начините за вдяване на иглите на настолната плетачна машина
в зависимост от вида на плетката
• Познава дефектите, които се получават по време на плетене
Умения
• Монтира и демонтира периодично настолната плетачна машина съгласно приложените инструкции
• Почиства периодично настолната плетачна машина
• Подменя игли
• Регулира опъването на нишката
• О тстранява дефекти, получени по време на плетене
Компетентности
• С пособен е самостоятелно да подготви настолната плетачна машина
за работа
• С пособен е самостоятелно да обслужва настолна плетачна машина
Резултат от учене 10.2:
Извършва предварителна подготовка на материалите за изработване на
машинно плетено изделие
Знания
• Познава свойствата и състава на основните видове прежди, използвани
в машинното плетене
• Запознат е с технологичните изисквания за обработка (пране, сушене,
гладене) на видовете прежди
• Познава видовете плетки
• Запознат е с професионалните термини, които се използват при изработване на плетива
• Запознат е със схемите и инструкциите за основните видове плетки
Умения
• Различава основните видове прежди
• Изброява основните видове прежди, използвани в машинното плетене
• Различава основните видове плетки
Компетентности
• С пособен е самостоятелно да разчете схеми и инструкции за различни
видове плетки
• С пособен е самостоятелно да извърши предварителна подготовка на
материалите за изработване на машинно плетено изделие, като спазва
стриктно технологичните изисквания
Резултат от учене 10.3:
Изработва мостра за машинно плетено изделие
Знания
• Познава основните цветови гами и възможности за цветови комбинации
• Познава основните бримкообразуващи елементи и начините на заплитане
• Познава зависимостта между номера на иглите и дебелината (линейната плътност) на преждата
• Запознат е с технологичните изисквания за обработка (пране, сушене,
гладене) на мострата от еднакви или от различни по цвят и състав
прежди
Умения
• Изплита мостра от еднакви или от различни по цвят и състав прежди
по схема или инструкция
• С пазва технологичните изисквания за обработка на мострата –ръчно
или машинно изпиране, сушене, гладене
Компетентности
• С пособен е да изработи мостра от еднакви или от различни по цвят
и състав прежди според технологичните изисквания
Средства за оценяване:
Средство 1:
• Тест/Писмен изпит
Средство 2:
• Практическа задача
Условия за провеждане на оце- За средство 1:
няването:
• Учебен кабинет
За средство 2:
• Учебна работилница/Производствен участък или ателие
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За средство 1:
Демонстрира основни теоретични знания за:
• о сновните видове настолни плетачни машини (устройство и поддържане и регулиране)
• материали и инструменти за машинно плетене
• видовете плетки
За средство 2:
• Изпълнява вярно и точно практическа задача по задание, свързана
с предварителна подготовка на настолната плетачна и материалите
за плетене

ЕРУ 11
Наименование на единицата:
Код:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование на професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от учене 11.1:
Знания

Изплита на настолна плетачна машина детайли на плетени изделия
5421402-2
2
2
Плетач
2
2
Оформя детайлите на машинно плетено изделие
• Познава кройки, използвани при изработване на машинно плетено
изделие
• Разпознава по кройки детайлите на плетено изделие – предни части,
гръб, ръкав, бие, яка и др.
• Знае технологията за машинно плетене чрез окрояване
Умения
• С пазва технологичните изисквания за плетене на детайли на облекло
чрез окрояване
• С пазва технологичните изисквания за броя на детайлите според зададения модел
Компетентности
• С пособен е самостоятелно да изработи с настолна плетачна машина
необходимия брой детайли за машинно плетено изделие според зададената инструкция/зададения модел
Резултат от учене 11.2.
Оформя цялостно машинно плетеното изделие
Знания
• Знае мястото на декоративни елементи върху детайлите на изделието
• Знае видовете ръчни инструменти и съоръженията за влаготоплинна
обработка и тяхното предназначение
• Знае ръчни шевове, използвани за съединяване на детайлите на машинно плетено изделие и пришиване на декоративни елементи
Умения
• С ъединява детайлите ръчно с подходящ шев
• Пришива копчета, джобове, панделки и други декоративни елементи
• С пазва технологичните изисквания за влаготоплинна обработка на
готовото машинно плетено изделие
Компетентности
• С пособен е самостоятелно да сглоби машинно плетените детайли в
цяло плетено изделие, като спазва стриктно технологичните изисквания
Средства за оценяване:
Средство 1:
• Тест/Писмен изпит
Средство 2:
• Практическа задача
Условия за провеждане на оце- За средство 1:
няването:
• Учебен кабинет
За средство 2:
• Учебна работилница/Производствен участък
Критерии за оценяване:
За средство 1:
Демонстрира основни теоретични знания за:
• видове детайли на машинно плетено изделие;
• к ройки на видовете детайли на машинно плетено изделие.
За средство 2:
• Изпълнява вярно и точно практическа задача по предварително дефинирано задание, свързано с цялостно изработване на плетено изделие
(облекло, аксесоари, изделия с битово приложение и др.) с настолна
плетачна машина
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4. Изисквания към материалната база
4.1. Учебен кабинет
В учебен кабинет се провежда обучението
по теория на професията.
Основно оборудване – учебни маси, столове,
учебна дъска, технически средства и аудиовизуална техника (диапроектор, шрайбпроектор и др.).
Помощ но обору д ва не – ш и ва ш к и ме т ър,
линеал, ножица.
Учебни пособи я – табла с мост ри на основни, помощни и спомагателни материали,
схеми за устройството на различните видове
машини за плетене, материали, онагледяващи
организацията на работните места по професията, и за технологичната последователност на
изработване на детайли за плетено облекло и
изделия, предназначени за бита, цветови карти
на основните цветови гами, каталози от различни по произход прежди с описание на състава
и свойствата им, схеми на плетки и изделия,
инструкции за изпълнението им.
4.2. Учебна работилница/ателие по плетачество
В учебните работилници се провежда обучението по практика на професията. Учебните
работилници т рябва да осиг у ряват работни
места за всички обучавани, както и работно
място за обучаващия.
Основно оборудване – работна маса за извършване на ръчни операции, гладачна маса,
парна ютия, манекен, шкафове или хранилище
за основни и помощни материали и др.
Помощно оборудване – ножица, шивашки
метър, прежди, игли, обръчи, куки, игли с големи уши.
За обучение по плетене на настолна плетачна машина обучаващата институция трябва да
разполага с машина за всеки двама обучавани,
монтирана на подходяща маса/плот.
5. Изисквания към обучаващите
По учебен предмет или модул от професионалната подготовка могат да преподават лица
със завършено висше образование по съответната
специалност.
По учебен предмет или модул от професионалната подготовка, за който няма съответно
професионално направление в Класификатора
на областите на висше образование и професионалните направления, приет с Постановление
№ 125 от 2002 г. на Министерския съвет (ДВ,
бр. 64 от 2002 г.), могат да преподават лица без
висше образование и без професионална квалификация „учител“, ако са придобили професионална квалификация по професия „Плетач“,
професия „Оператор в текстилното производство“,
специалност „Плетачно производство“, професия
„Текстилен техник“, специалност „Плетачно производство“, при условията и по реда на Закона
за професионалното образование и обучение или
лица, притежаващи майсторско свидетелство за
художествено плетиво.
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране
на професионалните знания, умения и компетентности.
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2004 г. за корабните документи
(обн., ДВ, бр. 88 от 2004 г.; доп., бр. 109 от
2004 г.; изм. и доп., бр. 73 от 2005 г., бр. 9,
30 и 49 от 2009 г., бр. 54 от 2010 г., бр. 11
от 2011 г., бр. 39 от 2013 г., бр. 7 от 2015 г.,
бр. 52 и 62 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „се издава на“ се
добавя „неизвършващи стопанска дейност
морск и“, а ду мите „ма лк и кораби, неизвършващи стопанска дейност“ се заменят
с „малки кораби, плаващи по вътрешните
водни пътища“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Контролни ят талон за преглед на
кораб е неразделна част от Свидетелството
за регистрация и се издава със срок на валидност не по-дълъг от:
1. три години за неизвършващи стопанска
дейност морски неконвенционални кораби;
2. пет години за малки кораби, плаващи
по вътрешните водни пътища.“
3. Създава се ал. 4:
„(4) Контролният талон се подновява при
изтичане на срока на неговата валидност
или при извършени съществени промени
на корпуса, конструкцията, машините или
механизмите на кораба.“
§ 2. В чл. 33 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Документите по ал. 1 и 3 се издават
на английски език от директора на съответната дирекция „Морска администрация“
или от упълномощена от ИА „МА“ призната
организация по смисъла на Регламент (ЕО)
№ 391/2009 на Европейския парламент и на
Съвета от 23 април 2009 г. относно общи
правила и стандарти за организациите за
проверка и преглед на кораби (OB, L 131
от 28 май 2009 г.), поправка – OB, L 74 от
22 март 2010 г., изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1355/2014 на Комисията
от 17 декември 2014 г. (OB, L 365 от 19 декември 2014 г.).“
2. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Документът по ал. 1 се заверява междинно от издалата го призната организация,
ако дейността по извършване на междинни
заверки е включена в обхвата на упълномощаването, или от директора на съответната
ди рек ц и я „Морска а дм инис т ра ц и я“, и ли
оправомощено от него длъжностно лице.“
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3. Създава се ал. 7:
„(7) Издаване на документите по ал. 1 и
3 и междинна заверка на документа по ал. 1
се извършва след одит за установяване на
съответствие с изискванията на кодекса по
ал. 1, извършен от призната организация
или от ИА „МА“.“
§ 3. В чл. 41 ал. 3 се изменя така:
„(3) Меж дународното удостоверение за
развлекателни кораби е със срок на валидност:
1. не по-дълъг от пет години за кораби,
неизвършващи стопанска дейност;
2. не по-дълъг от една година в останалите случаи.“
§ 4. В чл. 61 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „(приложение № 49)“ се
заличават, а думите „наредбата по чл. 60а,
ал. 2 от Закона за морските пространства,
вътрешните водни пътища и пристанищата
на Република България“ се заменят с „Наредбата за условията и реда за постигане
сигурността на корабите, пристанищата и
пристанищните райони, приета с Постановление № 374 на Министерския съвет от
2014 г. (ДВ, бр. 99 от 2014 г.)“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) По отношение на срока на валидност,
реда и условията за издаване, заверка, потвърждаване на валидността и подновявaне на
документа по ал. 1 се прилагат разпоредбите
на чл. 108 – 120 от Наредбата за условията и
реда за постигане сигурността на корабите,
п ристанищата и п ристанищ ни те райони,
приета с ПМС № 374 от 2014 г. (ДВ, бр. 99
от 2014 г.).“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Меж д у народ но т о сви де т елс т во за
сигурност на кораба се издава във формата,
определена в приложение № 5 към чл. 111,
ал. 1 от Наредбата за условията и реда за
постигане сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните райони.“
4. Алинея 4 се отменя.
5. В ал. 5 думите „(приложение № 49a)“ се
заличават, а думите „наредбата по чл. 60а,
ал. 2 от Закона за морските пространства,
вътрешните водни пътища и пристанищата
на Република България“ се заменят с „Наредбата за условията и реда за постигане
сигурността на корабите, пристанищата и
пристанищните райони“.
6. Алинея 6 се изменя така:
„(6) По отношение на срока на валидност
и реда и условията за издаване на документа по ал. 5 се прилагат разпоредбите на
чл. 121 – 123 от Наредбата за условията и
реда за постигане сигурността на корабите,
пристанищата и пристанищните райони.“
§ 5. В чл. 80, ал. 1, т. 2 думата „ежегоден“
се заличава.
§ 6. В чл. 105 т. 10 се заличава.
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§ 7. В чл. 106 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 2 думата „ежегоден“ се заличава.
2. В ал. 2 т. 6 се заличава.
§ 8. В чл. 107 т. 6 се заличава.
§ 9. В § 3 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения:
1. В т. 11 думата „пристанищата“ се заменя
с „пристанищните съоръжения“.
2. В т. 14 думата „пристанищата“ се заменя
с „пристанищните съоръжения“.
§ 10. В приложение № 1 към чл. 3, ал. 1
на ред 51 „Международно свидетелство за
сигурност на кораба; International Ship Security
Certificate; Interim International Ship Security
Certificate“, в колона 4 думите „ № 49, 49а“
се заменят с „№ 5 към чл. 111, ал. 1 и № 6
към чл. 121а от Наредбата за условията и
реда за постигане сигурността на корабите,
пристанищата и пристанищните райони“.
§ 11. Приложение № 49 към чл. 61, ал. 1
се отменя.
§ 12. Приложение № 49а към чл. 61, ал. 5
се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 13. Разпоредбите на § 2 относно изменение и допълнение на чл. 33, § 4 относно
изменение на чл. 61, § 10 относно изменение
на приложение № 1 към чл. 3, ал. 1, § 11
относно отменяне на приложение № 49 към
чл. 61, ал. 1 и § 12 относно отменяне на
приложение № 49а към чл. 61, ал. 5 влизат
в сила от 1 януари 2018 г.
Министър:
Ивайло Московски
7807

Наредба за допълнение на Наредба № 18 от
2004 г. за регистрация на пристанищните
оператори в Република България (обн., ДВ,
бр. 109 от 2004 г.; изм., бр. 62 от 2005 г.; изм.
и доп., бр. 75 от 2010 г. и бр. 15 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „изпълнителния директор“ се заменят с „директора
на съответната териториа лна дирек ци я“,
а след абревиатурата в скобите „ЕИК“ се
поставя наклонена черта и се добавя „код
по БУЛСТАТ“;
б) точка 2 се отменя;
в) в т. 3 буква „а“ се отменя;
г) точка 4 се изменя така:
„4. удостоверения от съответните компетентни органи, че пристанищният оператор
няма задължения за данъци или вноски за
социално осигуряване, съгласно законодателството на държавата, в която е устано-
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вен; когато пристанищният оператор е със
седалище в Република България, липсата
на задължения по смисъла на чл. 162 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
към държавата и към община, установени с
влязъл в сила акт на компетентен орган, се
установява чрез служебна проверка от Изпълнителна агенция „Морска администрация“;“
д) в т. 5 след думите „търговецът – пристанищен оператор,“ се добавя „регистриран по
законодателството на друга държава – членка
на Европейския съюз,“.
2. В ал. 2:
а) в т. 1 накрая се поставя тире и се добавя
„за кораби, плаващи под знамето на друга
държава – членка на Европейския съюз“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. корабните документи, определени от
администрацията на държавата на знамето – за кораби, плаващи под знамето на друга
държава – членка на Европейския съюз;“
в) точка 3 се изменя така:
„3. документ за надеждно комплектуване
на кораба с екипаж – за кораби, плаващи
под знамето на друга държава – членка на
Европейския съюз;“
г) в т. 4, буква „б“ след думите „за корабите“ се поставя запетая и се добавя „плаващи
под знамето на друга държава – членка на
Европейския съюз,“.
3. Алинея 8 се изменя така:
„(8) Вписванията в регистъра на прист а н и щ н и т е опе р ат о ри с е и з в ърш в ат о т
длъжностни лица, определени от директора
на съответната териториална дирекция на
Изпълнителна агенция „Морска администрация“. Вписването се извършва в 7-дневен срок
от подаване на заявлението. При фактическа
и правна сложност вписването се извършва в
14-дневен срок от подаване на заявлението,
а когато е необходимо да се съберат доказателства за съществени обстоятелства или
да се даде възможност на други граждани
и организации да се защитят, вписването и
издаването на удостоверение се извършва до
един месец от започване на производството. Длъжностното лице отбелязва датата и
часа на вписването, името на вписващия и
се подписва.“
4. Алинея 9 се отменя.
5. Алинея 10 се изменя така:
„(10) В сроковете по ал. 8 директорът
н а с ъ о т в е т н ат а т ери т ори а л н а д и р ек ц и я
на Изпълнителна агенция „Морска админис т рац и я“ и ка пи та н на п рис та нищет о
издава удостоверение за рег ист рац и я на
п рис танищен операт ор в съо т вет с т вие с
образеца – приложение № 2.“
6. В ал. 12 думите „10-дневен“ се заменят
с „3-дневен“.
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7. В ал. 13 думите „изпълнителният директор“ се заменят с „директорът на съответната
териториална дирекция“.
8. Алинея 14 се изменя така:
„(14) Отказът за вписване на оператора
в регистъра на пристанищните оператори
може да бъде оспорван по административен
ред пред изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“.“
§ 2. В приложение № 2 към чл. 5, ал. 10
думите „Изпълнителен директор“ се заменят
с „Директор на дирекция …“
Министър:
Ивайло Московски
7808

Наредба за изменен ие и доп ъ лнен ие на
Наредба № 19 от 2004 г. за регистрация на
пристанищата на Република България (обн.,
ДВ, бр. 111 от 2004 г.; изм., бр. 62 от 2005 г.;
доп., бр. 91 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 75 от
2010 г. и бр. 26 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) основният текст се изменя така:
„(1) Вписването на пристанищата и пристанищните терминали в регистъра се извършва от длъжностни лица, определени
от директора на съответната териториална
дирекция на Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ и капитан на пристанището. Вписването се извършва въз основа на
подадено до директора на дирекцията писмено заявление от собственика на пристанището или пристанищния оператор, което
съдържа:“;
б) в т. 2, буква „в“ след абревиатурата
„ЕИК“ се поставя нак лонена черта и се
добавя „код по БУЛСТАТ“.
2. В ал. 5:
а) точка 4 се отменя;
б) точка 8 се изменя така:
„8. удостоверение за акт уално състояние – за лицата, регистрирани по законодателството на друга държава – членка на
Европейския съюз;“.
§ 2. В чл. 9а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 основният текст се изменя така:
„(1) Вписването на специализираните пристанищни обекти в регистъра се извършва от
длъжностните лица по чл. 9, ал. 1 въз основа
на подадено до директора на съответната
териториална дирекция на Изпълнителна
агенция „Морска администрация“ и капитан
на пристанището писмено заявление от соб-
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ственика на специализирания пристанищен
обект, което съдържа:“.
2. В ал. 5:
а) точка 3 се отменя;
б) точка 6 се изменя така:
„6. удостоверение за акт уално състояние – за лицата, регистрирани по законодателството на друга държава – членка на
Европейския съюз.“
§ 3. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Вписването на пристанището, пристанищния терминал или специализирания
пристанищен обект в регистъра се извършва
в 7-дневен срок от подаване на заявлението,
а при фактическа и правна сложност – в
14-дневен срок. Когато е необходимо да се
съберат доказателства за съществени обстоятелства или да се даде възможност на
други граждани и организации да се защитят,
вписването се извършва до един месец от
започване на производството. Длъжностното
лице отбелязва датата и часа на вписването,
името на вписващия и се подписва.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В сроковете по ал. 2 директорът на
съответната териториална дирекция на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ издава удостоверение за регистрация на
пристанището, на пристанищния терминал
или специализирания пристанищен обект.“
4. В ал. 4 думата „10-дневен“ се заменя
с „3-дневен“.
5. В ал. 5 думите „изпълнителният директор“ се заменят с „директорът на съответната
териториална дирекция“.
6. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Отказът за вписване на пристанището,
пристанищния терминал или специализирания пристанищен обект в регистъра може да
бъде оспорен по административен ред пред
изпълнителния директор на Изпълнителна
агенция „Морска администрация“.“
7. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Заповедите на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията по чл. 96, ал. 2, 3 и 6 и по чл. 111в,
ал. 3 и 5 ЗМПВВППРБ се вписват служебно
в регистъра по партидата на съответното
пристанище, пристанищен термина л или
специализиран пристанищен обект.“
§ 4. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „изпълнителния директор“ се заменят със „съответната териториална дирекция“.
2. В ал. 3 се създава изречение второ:
„При наличие на промяна във вече вписани
обстоятелства, констатирани при извършена
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служебна проверка, промяната се вписва
служебно.“
3. Алинея 6 се отменя.
Министър:
Ивайло Московски
7809

Наредба за изменение на Наредба № 57 от
20 04 г. за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна
система с железопътната система в рамките
на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 55 от
2004 г.; попр., бр. 60 от 2004 г.; изм. и доп.,
бр. 91 от 2005 г., бр. 55 и 59 от 2006 г., бр. 88
от 2007 г., бр. 84 от 2010 г., бр. 5 от 2012 г.,
бр. 3, 71 и 106 от 2013 г., бр. 4 от 2015 г. и
бр. 1 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 56в се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ:
„Заявлението съдържа наименование на заявителя, седалище и адрес на управление на
търговеца и единен идентификационен код.“
2. В ал. 2 т. 1 и 2 се отменят.
3. Създава се ал. 8:
„(8) Обстоятелствата по чл. 115б, ал. 3,
т. 7 от Закона за железопътния транспорт се
установяват чрез служебна проверка.“
§ 2. В чл. 60б, ал. 3 се създава изречение
второ: „Обстоятелствата по ал. 2, т. 7 се установяват чрез служебна проверка.“
Министър:
Ивайло Московски
7810

Наредба за изменение на Наредба № 9 от
2013 г. за изискванията за експлоатационна
годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти (ДВ, бр. 96 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 17, ал. 1, т. 1 думите „Наредба
№ Iз-2377 от 2011 г. за правилата и нормите
за пожарна безопасност при експлоатация
на обектите (обн., ДВ, бр. 81 от 2011 г.; изм.
и доп., бр. 30 и 75 от 2013 г.)“ се заменят с
„Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при
експлоатация на обектите (обн., ДВ, бр. 89
от 2014 г.; попр., бр. 105 от 2014 г.)“.
§ 2. В чл. 23, ал. 1, т. 1 думите „чл. 21,
ал. 2“ се заменят с „чл. 22, ал. 2“.
§ 3. В чл. 31 думите „Наредба № Iз-1919
от 2011 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол (ДВ, бр. 61
от 2011 г.)“ се заменят с „Наредба № 8121з882 от 2014 г. за реда за осъществяване на
д ържавен п ро т ивопожарен кон т рол (ДВ,
бр. 100 от 2014 г.)“.
§ 4. В чл. 37, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. съответната регионална здравна инспекция (РЗИ);“.
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§ 5. В чл. 72, ал. 1 т. 2 се отменя.
§ 6. Навсякъде в наредбата думите „дирекция „Морска администрация“ и „дирекциите
„Морска администрация“ се заменят съответно с „териториална дирекция на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и
„териториалните дирекции на Изпълнителна
агенция „Морска администрация“.
Министър:
Ивайло Московски
7811

МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
Наредба за изменение на Наредба № Н-1 от
2016 г. за условията и реда за извършване
на изследване за професионална и психологическа пригодност при назначаване и повишаване в длъжност в Агенция „Митници“
(ДВ, бр. 46 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. за експертни позиции – личностен
въпросник и тест за интегритет или тест за
интегритет;“.
2. В т. 3 думите „а при първоначално назначаване в Агенция „Митници“ – и тест за
изследване на интелектуалните способности“
се заличават.
§ 2. В чл. 10 ал. 7 се изменя така:
„(7) Слу ж ителите по ал. 1 представят
пси хологичните зак лючени я на конк у рсната комисия, на комисията по подбора за
назначаване по т рудово правоотношение
или на ръководителя, провеждащ подбора
за повишаване в длъжност.“
§ 3. В чл. 15, ал. 2 в основния текст думите
„чл. 13, ал. 1, т. 1“ се заменят с „чл. 13, ал. 1“.
§ 4. В чл. 16 ал. 2 се отменя.
§ 5. Приложение № 2 към чл. 10, ал. 3 се
изменя така:
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„Приложение № 2
към чл. 10, ал. 3
ПСИХОЛОГИЧНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
И ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПРИГОДНОСТ
Длъжност, за която се кандидатства:
Обявена съгласно Заповед №
Име на кандидата:
Тест за интегритет – преминал елиминаторния
праг/не преминал елиминаторния праг
Резултат:
Личностен въпросник
Резултат:
Психодиагностично полуструктурирано интервю:
Заключение:
Покрива изискванията за длъжността
Не покрива изискванията за длъжността
Служители на Агенция „Митници“ – квалифицирани психолози в дирекция „Организация и
управление на човешките ресурси“ в Централното митническо управление, обучени за работа с
тестовите батерии:
[име – длъжност, дата]
[име – длъжност, дата]“.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 6. До изработването на собствени за Агенция „Митници“ тест/тестове изследването по
чл. 10, ал. 1 от наредбата се извършва съвместно
с външен доставчик.
§ 7. Резултатите от изследването за професионална и психологическа пригодност в
частта за теста за интегритет на кандидатите за
назначаване в Агенция „Митници“ до влизане
в сила на тази наредба са валидни в рамките
на една година от датата на провеждане на
изследването.
§ 8. Наредбата влиза в сила от датата на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Владислав Горанов
7805
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-592
от 28 август 2017 г.
На основание чл. 39 във връзка с чл. 33, ал. 1
и чл. 43 от Закона за защитените територии (ЗЗТ)
с цел опазване на растителен вид теснолистен
божур (Paeonia tenuifolia) и неговото местообитание нареждам:
1. Обявявам защитена местност „Теснолистен
божур“ в землището на с. Волуяк, Столична община, област София (столица), с площ 135,200 дка.
2. Защитената местност включва поземлени
имоти с номера: 12084.2713.19, 12084.2713.20,
1 2 0 8 4. 2 71 3. 32 , 1 2 0 8 4. 2 71 3. 33, 1 2 0 8 4. 2 71 3. 35,
12084.2714.33, 12084.2714.34, по кадастралната карта
и кадастралните регистри (КККР) за землището
на с. Волуяк, ЕКАТТЕ 12084, Столична община,
област София (столица), одобрена със Заповед
№ РД-18-40 от 20.07.2011 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър, с обща площ 135,200 дка.
3. В границата на защитената местност се
забраняват:
3.1. строителството на сгради и съоръжения и
поставянето на преместваеми обекти, с изключение на ремонт, възстановяване и поддръжка
на язовирната стена и хидротехническите съоръжения към нея и 500-метровия участък под
преливното съоръжение, съгласно изискванията
на Закона за водите;
3.2. промяна на предназначението и начина на
трайно ползване на ливадите, водните течения
и водните площи;
3.3. разораването и залесяването на имотите,
попадащи в границите на защитената местност;
3.4. внасянето на неместни растителни видове;
3.5. паленето на огън;
3.6. търсенето, проучването и добивът на
подземни богатства;
3.7. дейности, свързани с промяна на водните
течения.
4. След влизане в сила на настоящата заповед
РИОСВ – София, да предприеме необходимите
действия по отразяване на защитената територия
в КККР за землището на с. Волуяк, Столична
община, област София (столица).
5. Защитената местност да се впише в Държавния регистър на защитените територии при
Министерството на околната среда и водите.
6. Нарушителите на тази заповед се наказват
съгласно административнонаказателните разпоредби на ЗЗТ.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

7795

Министър:
Н. Димов

ЗАПОВЕД № РД-593
от 28 август 2017 г.
На основание чл. 42, ал. 5 и 6 и чл. 43 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) във връзка
с извършени по-точни замервания нареждам:
1. Актуализирам площта на защитена територия – защитена местност „Узунгерен“, в землището на гр. Бургас, община Бургас, област Бургас,
и с. Твърдица, община Бургас, област Бургас,
обявена със Заповед № РД-1152 от 23.11.2005 г.
на министъра на околната среда и водите (ДВ,
бр. 102 от 2005 г.), от 2111,263 дка на 2110,564 дка.
2. В границата на защитена местност „Узунгерен“, определена със заповедта по т. 1, попадат
имоти, както следва:
2.1. позем лени имо т и с и ден т ификат ори
07079.11.2, 07079.11.3 и 07079.11.12 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри
(КККР) за землището на гр. Бургас, ЕКАТТЕ
07079, община Бургас, област Бургас, одобрени
със Заповед № РД-18-9 от 30.01.2009 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър (АГКК), с обща площ
1079,168 дка;
2.2. поземлен имот с идентификатор 72151.5.1
съгласно КККР за землището на с. Твърдица,
ЕКАТТЕ 72151, община Бургас, област Бургас,
одобрени със Заповед № РД-18-93 от 12.12.2015 г.
на изпълнителния директор на АГКК, с площ
1031,396 дка.
3. Актуализираните данни по настоящата
заповед да се впишат в Държавния регистър на
защитените територии при Министерството на
околната среда и водите.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
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Министър:
Н. Димов

ЗАПОВЕД № РД-622
от 19 септември 2017 г.
На основание чл. 42, ал. 5 във връзка с чл. 42,
ал. 1, чл. 41, т. 1 и чл. 43 от Закона за защитените територии (ЗЗТ), писмо с вх. № 05-08-4689
от 14.02.2017 г. на Министерството на околната
среда и водите (МОСВ) и протокол от комисия
от 14.06.2017 г., назначена със Заповед № 80 от
31.05.2017 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Враца,
нареждам:
1. Заличавам от Държавния регистър на защитените територии при МОСВ защитена местност
„Китката“, попадаща в имот № 312018 съгласно
карта на възстановената собственост (КВС) за
землището на гр. Бяла Слатина, ЕКАТТЕ 07702,
община Бяла Слатина, област Враца, обявена за
природна забележителност със Заповед № РД-425
от 18.05.1987 г. на председателя на Комитета по
опазване на природната среда при Министерския
съвет (ДВ, бр. 45 от 1987 г.), с цел опазване на 15
бр. вековни дървета oт вида Космат дъб (Quercus
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pubescens) и прекатегоризирана в защитена местност със Заповед № РД-645 от 26.05.2003 г. на
министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 60
от 2003 г.), с площ 20,000 дка, заведена под № 301,
поради констатирано отсъствие на предмета на
защита. Заличаването на защитената местност се
обуславя и от обстоятелството, че не са налице
основания същата да бъде прекатегоризирана в
друга категория защитена територия.
2. След влизане в сила на настоящата заповед
РИОСВ – Враца, да предприеме необходимите
действия по отразяване на промените в КВС за
землището на гр. Бяла Слатина, община Бяла
Слатина, област Враца.
3. Промяната да се отрази в Държавния регистър на защитените територии при Министерството
на околната среда и водите.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

7797

Министър:
Н. Димов

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ КЪМ
МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА
ЗАПОВЕД № 567
от 27 юли 2017 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация и решение на
Комисията по т. 20 съгласно протокол № 21 от
4.07.2017 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 87,
чл. 88, ал. 1, т. 2, чл. 89, ал. 1 и чл. 84 от Закона
за защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки във връзка
с чл. 99 от Закона за защита на потребителите,
чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс,
протоколи от изпитване № RN9612 от 10.05.2017 г.
и № RN9611 от 10.05.2017 г., издадени от Изпитвателен център „Глобалтест“, София, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на два модела
детски обувки за момиче:
– детски обувки за момиче, предназначени
за деца до 3-годишна възраст, в два цвята – бял
с цикламени точки и червен с бели точки, с лепяща чрез велкро каишка, с прикрепени в предната част два броя декорации във вид на цветя,
с надпис върху стелката „KWS kids with style“,
размер и надпис върху ходилото „Xiezi“, стикери
с пиктограма, обозначаваща вида на вложените
материали в основната част на обувките, и стикер, съдържащ следната информация: „PANTOFI
FETITA, обувки за момиченце, България, размери:
21 – 25, вносител: Прецури Пентру Тине С.Р.Л.
Румъния, Букурещ, сектор 3, Шосе Индустийлор № 53, дистрибутор: „Пе Пе Те При Пур Тоа
България“ – ЕООД, адрес: България, Пловдив,
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бул. Шести септември № 219, ет. 2, произведено в
Китай, баркод: 6424970254036, идентификационни
номера: А00025427, Т16/3/Т/F“;
– детски обувки за момиче, предназначени за
деца до 3-годишна възраст, в черен цвят, с лепяща
чрез велкро каишка, прикрепена в предната част
декорация във вид на цвете, със стикер върху
ходилото с пиктограма, обозначаваща вида на
вложените материали в основната част на обувките, надпис върху стелката „KWS kids with style“ и
лепящ етикет със следната информация: „Обувки
за момиченце, размери: 20 – 25, дистрибутор S.
C. Preturi Pentru Tine S. R. L., Шосе Индустийлор
№ 53, сектор 3, Букурещ, тел. 021/3504323, баркод:
6424970227115“, с размери от 20 до 23 и с размери
от 24 до 25, без предупредителен текст за риска,
който съдържат,
като стоки, представляващи сериозен риск и
опасност за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
Мотиви:
Съгласно протоколи от изпитване № RN9612 от
10.05.2017 г. и № RN9612 от 10.05.2017 г., издадени
от Изпитвателен център „Глобалтест“, София,
двата модела детски обувки за момиче не отговарят на изискванията за безопасност съгласно
БДС EN 71-1:2015 при тестване по т. 8.4 (изпитване на опън) и по т. 8.2 (тест за малки части).
Стоките се считат за опасни за потребителите
(малки деца до 3 години), тъй като съдържат риск
лесноотделящите се малки елементи да могат
да бъдат погълнати, което да доведе до задавяне
или задушаване на малките деца (до 3 години).
На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс допускам
предварително изпълнение на заповедта с цел да
не се допусне предлагането на стоки на пазара в
несъответствие с изискванията за безопасност,
което несъответствие би могло да доведе до риск
от задавяне на малки деца до 3 г.
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП
пред съда в тридневен срок от съобщаването му,
независимо дали настоящата заповед е оспорена.
Разходите по складиране, транспорт, изтегляне
от пазара, изземването от потребителите и тяхното
обезщетяване са за сметка на производителите,
вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

7816

Председател:
Д. Маргаритов
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ЗАПОВЕД № 572
от 27 юли 2017 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката
и на нейната администрация и решение на Комисията съгласно протокол № 21 от 4.07.2017 г.,
чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 71, ал. 1 и 2,
чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на
потребителите, Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки във връзка с чл. 99
от Закона за защита на потребителите, чл. 73 от
Административнопроцесуалния кодекс и изискванията на стандарт БДС EN 71-1:2015 „Безопасност
на играчки. Част 1: Механични и физични свойства“, т. 8.4 „Изпитване на опън“, т. 8.2 „Малки
части“ и т. 8.12 „Острота на върховете“ нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на детски рокли
(за деца до 3 години) – два модела:
– детска рокля – за деца до 3 години, в бял
цвят, без ръкави, изработена с дантелени орнаменти, с прикрепена декоративна украса (три
цветя с камъни) с две безопасни игли, с пришит
към дрехата текстилен етикет с надпис „Picola®,
body wear“, размер и прикрепен картонен етикет с надпис „PICOLA BABY, RENKLI BIYELI
EKRU ELBISE, KOD/ART: 5168, 9-12-18-24 AY,
MADE IN TURKEY, www.picolababy.com“ и баркод
8698636051682, върху който има залепен етикет
от търговеца със следната информация: магазин
„УАН ФА“, рокля 5168, състав, продажна цена,
пр.: Турция, вн.: М80, с етикет от вътрешната
страна на роклята със следното съдържание:
„PICOLA BABY, %80 POLYESTER, %20 COTTON,
Made in Turkey, Keep away from fire“, и символи
за третиране и поддръжка;
– детска рокля – за деца до 3 години в бял
цвят с къс ръкав, покрита с дантела, с прикрепена
декоративна украса (три рози с малки камъни)
с безопасна игла, с пришит към дрехата текстилен етикет с надпис „Bulsen®, kids club“, размер
и прикрепен картонен етикет с информация на
чужд език, код: 326, баркод: 8680445163267, „made
in Turkiye“, върху който е залепен етикет от търговеца със следното съдържание: Магазин „УАН
ФА“, рокля 326, пр.: Турция, вн.: М80, състав и
продажна цена, с етикет от вътрешната страна със
съдържание – 100% памук и на дантелата 100%
полиестер, символи за третиране и поддръжка
„да се пази от огън“, „Bulsen Baby®“,
като стоки, представляващи сериозен риск и
опасност за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
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Мотиви:
Гореописаните стоки представляват сериозен риск за здравето на потребителите поради
наличието на лесноотделящи се малки части
(малки камъни), които при попадане в устната
кухина може да предизвикат риск от поглъщане
и задавяне на дете (малки деца на възраст до 3
години), и поради наличието на безопасни игли
за прикачване на декоративните украси (три цветя
с камъни и три рози с малки камъни), предвид
което може да предизвикат риск от нараняване.
Стоките не отговарят на стандарт БДС EN
71-1:2015 „Безопасност на играчки“, Част 1: „Механични и физични свойства“, по т. 8.4, тъй като
при прилагане на опън с малка сила се отделят
малки части (малки камъни), по т. 8.2, тъй като
отделените малки части влизат изцяло в цилиндъра за малки части, и по т. 8.12, тъй като съществува риск от нараняване от безопасната игла.
На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс допускам
предварително изпълнение на заповедта с цел да
не се допусне предлагането на стоки на пазара
в несъответствие с изискванията за безопасност,
което несъответствие би могло да доведе до риск от
задавяне и нараняване на малки деца до 3 години.
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП
пред съда в тридневен срок от съобщаването му,
независимо дали настоящата заповед е оспорена.
Разходите по складиране, транспорт, изтегляне
от пазара, изземването от потребителите и тяхното
обезщетяване са за сметка на производителите,
вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
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Председател:
Д. Маргаритов

ЗАПОВЕД № 575
от 27 юли 2017 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация и решение
на Комисията по т. 59 съгласно протокол № 21
от 4.07.2017 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с
чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на
потребителите, Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки във връзка с чл. 99
от Закона за защита на потребителите, чл. 73 от
Административнопроцесуалния кодекс и изискванията на стандарт БДС EN 60825-1:2015 (IEC
60825-1:2014) „Безопасност на лазерни съоръжения. Част 1: Класификация на съоръженията и
изисквания“ нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на два модела
лазерни показалки:
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– лазерна показалка 2 в 1, с бутон за задействане на лазер и бутон за задействане на фенер,
предлагана в опаковка с 3 бр. батерии, ключодържател, етикет със следната информация на
английски език: „DANGER, LASER RADIATION,
AVOID DIRECT EYE EXPOSURE, MAX OUTPUT
<5Mw, WAVELENGTH 650nm±10, Class ІІІА Laser
Product, This product complies with 21 CFR, SIN.
2016908, MADE IN CHINA“, и етикет на опаковката с информация на английски език и страна
на произход – MADE IN CHINA;
– лазерна показалка с бутон за задействане
на лазер, бутон за задействане на фенер и етикет
със следната информация на английски език:
„DANGER, LASER RADIATION, AVOID DIRECT
EYE EXPOSURE, LASER DIODE , Wavelength:
630-650nm Max. Output: <5mW, class ІІІa LASER
PRODUCT“,
като стоки, представляващи сериозен риск и
опасност за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
Мотиви:
Лазерните показалки не отговарят на стандарт БДС EN 60825-1:2015 (IEC 60825-1:2014)
„Безопасност на лазерни съоръжения. Част 1:
Класификация на съоръженията и изисквания“,
тъй като не са класифицирани и етикетирани
съгласно стандарта, в това число: няма информация за производителя, клас или приложим
стандарт, няма предупредителен знак за лазерен
продукт и няма задължителни предупредителни
текстове на български език, свързани с опасностите при използването на лазера. Поради
липсата на указания лазерният лъч или неговото
огледално отражение могат да бъдат насочени
срещу незащитени очи и да увредят зрителния
апарат. Продължителното излагане на лазерно
лъчение създава риск от увреждане на зрението
на потребителите.
На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1
от Административнопроцесуалния кодекс допускам предварително изпълнение на заповедта с
цел да не се допусне предлагането на стоки на
пазара в несъответствие със стандарт БДС EN
60825-1:2015 (IEC 60825-1:2014), което несъответствие би могло да доведе до риск от увреждане
на зрението на потребителя.
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП
пред съда в тридневен срок от съобщаването му,
независимо дали настоящата заповед е оспорена.
Разходите по складиране, транспорт, изтегляне
от пазара, изземването от потребителите и тяхното
обезщетяване са за сметка на производителите,
вносителите и дистрибуторите.
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Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
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Председател:
Д. Маргаритов

ЗАПОВЕД № 657
от 3 август 2017 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката
и на нейната администрация и решение на Комисията съгласно протокол № 22 от 13.07.2017 г.,
чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 71, ал. 1 и 2,
чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита
на потребителите, Наредбата за условията и реда
за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда
за обезщетяване на потребителите в случаите
на изземване на опасни стоки във връзка с
чл. 99 от Закона за защита на потребителите,
чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс
и изискванията на стандарт БДС EN 71-1:2015
„Безопасност на играчки. Част 1: Механични и
физични свойства“ нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на детска блуза
за момиче (за деца до 3 години) в розов цвят, с
къс ръкав, с пришити и щамповани на лицевата
част цветя в бял цвят, с черен надпис „Happy
Summer“, със залепени малки камъчета, пришит
текстилен етикет на чужд език: „PERI MASALI
05838, 95% pamuk, 5% likra, баркод 8697690058385“,
и допълнително прикрепен хартиен етикет със
следната информация на български език: производител: „PERI MASALI“ – Турция, вносител
ЕТ „Ивимекс – Ив. Костов“, София, 95 % памук,
5% еластан, продажна цена, като стока, представляваща сериозен риск и опасност за здравето
на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаната в
заповедта стока по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоката съдържа.
Мотиви:
Гореописаната стока представлява сериозен
риск за здравето на потребителите поради наличието на лесноотделяща се малка част (камъни),
които при попадане в устната кухина може да
предизвикат риск от поглъщане и задавяне на
детето (малки деца на възраст до 3 години).
Стоката не отговаря на стандарт БДС EN
71-1:2015 „Безопасност на играчки“, Част 1: „Механични и физични свойства“, по т. 8.4, тъй като
при прилагане на опън с малка сила се отделят
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малки части (камъни), и по т. 8.2, тъй като отделените малки части влизат изцяло в цилиндъра
за малки части.
На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс допускам
предварително изпълнение на заповедта с цел да
не се допусне предлагането на стока на пазара
в несъответствие с изискванията за безопасност,
което несъответствие би могло да доведе до риск от
задавяне и нараняване на малки деца до 3 години.
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП
пред съда в тридневен срок от съобщаването му,
независимо дали настоящата заповед е оспорена.
Разходите по складиране, транспорт, изтегляне
от пазара, изземването от потребителите и тяхното
обезщетяване са за сметка на производителите,
вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател:
Д. Маргаритов
7819

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 1287-ДСИЦ
от 10 октомври 2017 г.
На основание чл. 29 от Закона за дружествата
със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ) във
връзка с чл. 47, ал. 1 от Наредба № 11 от 2003 г.
за лицензите за извършване на дейност като регулиран пазар, пазарен оператор, за организиране
на многостранна система за търговия, за извършване на дейност като инвестиционен посредник,
инвестиционно дружество, управляващо дружество, дружество със специална инвестиционна
цел, национален инвестиционен фонд и лице,
управляващо алтернативен инвестиционен фонд
и чл. 28 ЗДСИЦ във връзка с чл. 21 от Закона за
пазарите на финансови инструменти Комисията
за финансов надзор реши:
Издава разрешение на „Ризърв Кепитал“ –
АДСИЦ, със седалище и адрес на управление:
София 1000, район „Триадица“, ул. Уилям Гладстон
№ 11, ет. 3, ап. 8, за прекратяване на дружеството
съгласно взето на 4.09.2017 г. решение на общото
събрание на акционерите.
О т нема л и ценза на „Р из ърв Кеп и та л“ –
АДСИЦ, за извършване на дейност като дружество
със специална инвестиционна цел за секюритизация на вземания, издаден с Решение № 406-ДСИЦ
от 3.06.2013 г. на Комисията за финансов надзор.
Одобрява Николинка Димитрова Димитрова-Рангелова за ликвидатор на „Ризърв Кепитал“ – АДСИЦ.
На основание чл. 13, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор решението може да
бъде обжалвано пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от съобщаването му, което
не спира неговото изпълнение.

7757

Председател:
К. Караиванова
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НАЦИОНАЛЕН
СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
ЗАПОВЕД № РД-05-766
от 16 октомври 2017 г.
На основание чл. 3, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Закона
за статистика на вътрешнообщностната търговия
със стоки нареждам:
I. Определям праговете за деклариране по
системата „Интрастат“ за 2018 г., както следва:
1. За поток „Изпращания“ – 260 000 лв.
2. За поток „Пристигания“ – 430 000 лв.
II. Определям праговете за статистическа
стойност по системата „Интрастат“ за 2018 г.,
както следва:
1. За поток „Изпращания“ – 12 800 000 лв.
2. За поток „Пристигания“ – 6 300 000 лв.
III. Определям праг за опростено деклариране
на единични сделки с ниска стойност по системата
„Интрастат“ за 2018 г. – 390 лв.
IV. Определям видовете данни, които подлежат на деклариране по системата „Интрастат“
за 2018 г., както следва:
1. Код на стоката.
2. Държава членка партньор:
а) изпращания – държава членка на получаване;
б) пристигания – държава членка на изпращане.
3. Държава на произход (при пристигания).
4. Вид на сделката.
5. Условия на доставка.
6. Вид транспорт.
7. Националност на транспортното средство.
8. Регион на:
а) произход (при изпращания);
б) потребление (при пристигания).
9. Нето тегло – килограми.
10. Количество по допълнителна мярка.
11. Стойност.
12. Статистическа стойност.

7792

Председател:
С. Цветарски

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1701
от 9 октомври 2017 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3
ЗПСК, чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20, ал. 6
и чл. 22, ал. 1 от Устройствения правилник на
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и протоколно решение № 4724 от
9.10.2017 г. на изпълнителния съвет Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол открива процедура за приватизационна продажба на
недвижим имот – частна държавна собственост, с
предоставени права за управление на областния
управител на област Пловдив, представляващ:
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
56784.506.551.2.33, с площ 62,28 кв. м и 2,631 %
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идеални части от общите части на сградата,
разположена в поземлен имот с идентификатор
56784.506.551, на ет. 1, блок 3102, ул. Победа
№ 21 – секция СЗ, район „Северен“, гр. Пловдив,
община Пловдив, област Пловдив.

7672

Изпълнителен директор:
М. Симеонов

РЕШЕНИЕ № 1702
от 9 октомври 2017 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3
ЗПСК, чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20, ал. 6
и чл. 22, ал. 1 от Устройствения правилник на
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и протоколно решение № 4725 от
9.10.2017 г. на изпълнителния съвет Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол открива процедура за приватизационна
продажба на недвижим имот – частна държавна
собственост, с предоставени права за управление
на областния управител на област Пловдив,
представляващ: самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 56784.506.551.2.32, с площ 91,10
кв.м и 3,964 % идеални части от общите части
на сградата, разположена в поземлен имот с
идентификатор 56784.506.551, на ет. 1, блок 3102,
ул. Победа № 21 – секция СЗ, район „Северен“,
гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.
Изпълнителен директор:
М. Симеонов
7673
РЕШЕНИЕ № 1703
от 9 октомври 2017 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3
ЗПСК, чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20, ал. 6
и чл. 22, ал. 1 от Устройствения правилник на
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и протоколно решение № 4726 от
9.10.2017 г. на изпълнителния съвет Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
открива процедура за приватизационна продажба
на недвижим имот – частна държавна собственост, с предоставени права за управление на Министерството на земеделието, храните и горите,
представляващ: поземлен имот с идентификатор
14773.501.117, с площ 3577 кв. м, намиращ се на
ул. Първа в с. Георги Дамяново, община Георги
Дамяново, област Монтана, ведно с построените
в него 5 сгради с идентификатори: 14773.501.117.1,
14773.501.117.2, 14773.501.117.3, 14773.501.117.4 и
14773.501.117.5.
Изпълнителен директор:
М. Симеонов
7674

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 27
от 26 януари 2017 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ (НАГ) на Столична община (СО) е постъпило заявление вх. № ГР-70-00-305/8.08.2013 г.
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от ДЗЗД „Детски град инфраструктура“ чрез
пълномощника Даниела Симеонова Коларова
с искане за разрешение изработване на проект
за подробен устройствен план (ПУП) – план за
регулация (ПР) с обхват от о.т. 1 (ул. Попски
бряст) до о.т. 300а (кв. 22, м. Детски град).
Към заявлението е приложена скица с предложение за план за регулация, нотариален акт № 152,
том II, peг. № 1702, дело № 139/29.06.2007 г., скица
№ 10329/19.02.2013 г. на поземлен имот с идентификатор 68134.6723.198, издадена от СГКК – София, скица № 10331/19.02.2013 г. на поземлен
имот с идентификатор 68134.6723.200, издадена
от СГКК – София, скица № 10333/19.02.2013 г.
на поземлен имот с идентификатор
68134.6723.201, издадена от СГКК – София, скица
№ 10334/19.02.2013 г. на поземлен имот с идентификатор 68134.6723.221, издадена от СГКК – София, скица № 10335/19.02.2013 г. на поземлен
имот с идентификатор 68134.6723.237, издадена
от СГКК – София, скица № 10336/19.02.2013 г. на
поземлен имот с идентификатор 68134.6723.239,
издадена от СГКК – София, пълномощно, надлъжен профил на проектната улица.
С писмо изх. № ГР-70-00-305/2013/5.04.2014 г.
заявителят е уведомен да отстрани недостатъците
по преписката, като със заявление вх. № ГР-7000-305/21.05.2014 г. е внесено ново мотивирано
предложение за ПР.
С писмо изх. № ГР-70-00-305/20.06.2014 г. заявителят е уведомен, че следва да се представи
съгласие от собствениците на УПИ I-966, 1544,
594, кв. 1, за настоящото производство по одоб
ряване на ПУП.
Със заявление вх. № ГР-70-00-305/15.07.2014 г.
допълнително са представени задание, отговарящо
на изискванията на чл. 125 ЗУТ и нотариален акт
№ 97, том I, peг. № 767, дело № 89/26.02.2014 г.,
скица № 15-221613/2.07.2014 г. на поземлен имот
с идентификатор 68134.2046.3329, издадена от
СГКК – София, скица № 15-221619/2.07.2014 г. на
поземлен имот с идентификатор 68134.6723.1736,
издадена от СГКК – София, и мотивирано предложение за ПР, съгласувано от Владко Тодоров,
управител на „Мари ЕТ Дизайн“ – ЕООД, като
собственик на УПИ I-966, 1544, 594, кв. 1.
Заявленията с приложените към тях доказателства са разгледани от отделите на НАГ и са приложени техните становища. Мотивираното предложение за ПР е разгледано и прието от ОЕСУТ
с решение по протокол № ЕС-Г-60/5.08.2014 г.,
т. 5, като е предложено на главния архитект на
СО да издаде заповед за одобряване на задание
за проектиране и разрешаване изработването на
проект за подробен устройствен план – план за
улична регулация.
Със Заповед № РД-09-50-727 от 12.09.2014 г. на
главния архитект на Столична община на основание чл. 124а, ал. 5 и 7 ЗУТ е одобрено задание
за проектиране и е разрешено изработването на
проект за подробен устройствен план – план за
улична регулация в следния териториален обхват: ул. 5 (ул. Попски бряст) до о.т. 300а (кв. 22,
м. Детски град), м. Чунгов валог и м. Булин мост,
район „Витоша“ и район „Панчарево“.
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С писмо изх. № ГР-70-00-305/2013/16.09.2014 г.
заповедта е изпратена до кмета на район „Витоша“, кмета на район „Панчарево“ и заявителя за
сведение и изпълнение.
Със заявление вх. № ГР-70-00-305-[1]/2013/
3.02.2015 г. е внесен за одобряване проект за
ПУП – план за улична регулация от о.т. 46г (ул.
5 – ул. Попски бряст), кв. 2, м. Малинова долина – обслужващи обекти на Околовръстен път
(район „Витоша“) до о.т. 300а, до кв. 22, м. Детски
град (район „Панчарево“), с обяснителна записка.
Изработени са план-схема за вертикална
планировка с надлъжен профил и план-схеми на
мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, изискващи се по чл. 108, ал. 2 ЗУТ.
Представени са съгласуван проект от „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, на 21.08.2016 г. и
„БТК“ – ЕАД, на 1.09.2014 г., становище № ЦУПМО-6313/5/29.07.2015 г. на „Енергиен системен
оператор“ – ЕА Д, за съгласу ване на проекта, данни за предварително проучване № ТУ2749/7.03.2014 г. от „Софийска вода“ – АД, становище № 5223/7.11.2014 г. на Басейнова дирекция за
управление на водите – Дунавски район с център
Плевен, за съгласуване на проекта, становища
№ 4366, 3780, 4802/18.10.2016 г. на Басейнова
дирекция за управление на водите – Дунавски
район с център Плевен, за съгласуване на проекта
заснемане и експертна оценка на съществуващата
растителност, заверена от Дирекция „Зелена система“ – СО, на 31.07.2015 г., становище № 94-00238/29.01.2016 г. на директора на РИОСВ – София,
за преценяване на необходимостта от извършване
на оценка на въздействието върху околната среда
и хидрогеоложки доклад.
Представен е проект за организация на движението, който е съгласуван с положително
становище № ОД 3448/7.08.2015 г. на началникотдел „Пътна полиция“. Проектът е подпечатан
с печат „Съгласувано“ от сектор „ОБД“ – СО,
на 7.08.2015 г.
Изработеният проект заедно с план-схемата
за вертикална планировка с надлъжен профил и
план-схемите на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура с обяснителни записки
към тях са съобщени по реда на чл. 128, ал. 3 ЗУТ,
като съгласно писмо peг. № 6602-68/18/1.09.2015 г.
на кмета на район „Панчарево“ в законоустановения срок са постъпили три възражения, а
именно: възражение вх. № 6602-68/7/2.04.2015 г.
от собственика на поземлен имот с идентификатор 68134.6723.344, възражение вх. № 660268/5/1.04.2015 г. от собственика на поземлен имот
с идентификатор 68134.6723.343, които са оттеглени
с декларация вх. № 6602-68/10/28.07.2015 г. и заявление вх. № 6602-68/11/28.04.2016 г., и възражение
№ 6602-68/6/1.04.2015 г. от собственика на поземлен имот с идентификатор 68134.6723.286. Съгласно
писмо peг. № РВТ16-ДИ05-61-[3]/12.04.2016 г. на
кмета на район „Витоша“ в законоустановения срок
е постъпило възражение № 6602-388/27.07.2015 г.
от Басейнова дирекция – Дунавски район.
Изработеният проект на основание чл. 12
ЗУЗСО подлежи на обществено обсъждане, което е наредено със Заповед № РПН16-РД09-24 от
22.02.2016 г. на кмета на район „Панчарево“ и
Заповед № РВТ16-РД09-40 от 23.02.2016 г. на кмета
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на район „Витоша“. Резултатите от проведеното
обществено обсъждане са отразени в протоколи
и обобщени в доклади.
Проектът е съгласуван от отделите на НАГ. Същият заедно с постъпилите възражения е разгледан
и приет от ОЕСУТ по реда на чл. 128, ал. 7 ЗУТ
с решение по протокол № ЕС-Г-91/29.11.2016 г.,
т. 2, като възраженията не са уважени по съоб
ражения, подробно изложени в решението, и е
предложено изпращането му в СОС за одобряване
на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС.
С оглед на горната фактическа обстановка се
установява от правна страна следното:
Искането за одобряване на проект за подробен устройствен план е направено от заинтересувани лица по смисъла на чл. 124а, ал. 5
във връзка с чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ като
собственици на поземлени имоти с идентификатори 68134.6723.198, 68134.6723.200, 68134.6723.201,
68134.6723.221, 68134.6723.237 и 68134.6723.239 по
КККР, което се установява от представените в
производството документи за собственост и скици
от СГКК – София.
Спазени са административнопроизводстваните правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовани
лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по
образец, одобрено е задание и е разрешено изработването на проект за ПУП от компетентния
за това орган, внесен е проект и са изпълнени
предписанията в допускането, проектът е съобщен на заинтересованите лица и е проведено
обществено обсъждане, същият е разгледан и
приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
С изработения проект се урегулира нова улица
от о.т. 46г до о.т. 1 и от о.т. 1 през о.т. 10 – о.т. 22
до о.т. 303а с цел осигуряване на по-добра връзка
на местност Детски град до Софийски околовръстен път и съответно осигуряване на достъп
до имотите на заявителя.
Урегулирането на улицата и свързването є с
действащата улична регулация налага изменението на плана за регулация на задънена улица
от о.т. 300а до о.т. 302 и на УПИ I-966, 1544,
594 – „За магазини, офиси и складове“, от кв. 1,
м. Околовръстен път – Малинова долина.
Изменението на действащия план за регулация се налага за обезпечаването в устройствено
отношение на улица. Като обект на транспортната система на Столична община удобствата и
бързината, които осигурява на гражданите при
използването є, я превръща в общински обект за
трайно задоволяване на обществени потребности
от местно значение.
С изработването и одобряването на този проект
ще се осигурят условия за изграждане на необходимите елементи на техническата инфраструктура и целесъобразното устройство на имотите
от територията в съответствие с устройствените
предвиждания на ОУП на СО.
С оглед гореизложеното са налице основанията по чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 2 ЗУТ
за изменение на действащия план за регулация
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на задънена улица от о.т. 300а до о.т. 302 и УПИ
I-966, 1544, 594 – „За магазини, офиси и складове“,
от кв. 1, м. Околовръстен път – Малинова долина.
Уличната регулация се одобрява при спазване
изискванията на чл. 80, ал. 1, 2, 3 и 5 ЗУТ и Наредба № 2 от 2004 г. за планиране и проектиране
на комуникационно-транспортните системи на
урбанизираните територии.
С предвиденото с проекта изменение на улична регулация и урегулиране на улица се засягат
имоти частна собственост. Същото е мероприятие
от публичен характер съгласно чл. 21, ал. 1 ЗОС,
поради което компетентен да одобри проекта за
ПУП, в случая на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС,
е Столичният общински съвет.
По действащия ОУП на СО имотите – предмет на плана, попадат в устройствени зони:
„Жилищна зона с малкоетажно застрояване в
природна среда със СПН“ (Жм1*), „Зона за паркове и градини“ (Зп), „Терени за озеленяване на
улици, реки, дерета, открити канали и сервитути“
(Тзв) и „Терени за транспортна инфраструктура“
(Тти), в които е допустимо изграждане на улици
съгласно приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 от ЗУТ.
П ла н ът за рег ула ц и я е израбо т ен върх у
действаща кадастрална карта, с което е спазено
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Проектът е изработен при спазване изиск
ванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените планове.
На основание чл. 108, ал. 2 ЗУТ се одобряват
план-схема за вертикална планировка с надлъжен
профил на новопроектираната улица и плансхема на В и К съоръженията на техническата
инфраст ру к т у ра в обх вата на разработката.
С план-схемите се определят видът и техническите
размери на мрежите и съоръженията.
Изпълнени са изискванията в мотивираното
предписание за съгласуване на проекта с експлоатационните дружества.
Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
което се установява от представените заснемане
и експертна оценка на дървесната растителност,
заверени от Дирекция „Зелена система“ – СО.
Изпълнено е изискването на чл. 125, ал. 7 ЗУТ,
което се установява от представеното становище
на РИОСВ за преценяване на необходимостта
от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, от което е видно, че липсва
необходимост от извършването на оценка на
въздействието върху околната среда.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 21, ал. 7 във връзка с ал. 1 ЗОС, чл. 110,
ал. 1, т. 2, чл. 136, ал. 1, чл. 134, ал. 2 във връзка
с ал. 1, т. 2, чл. 80, ал. 1, 2, 3 и 5, чл. 103, ал. 4
и чл. 104, ал. 1, изр. 2 и чл. 108, ал. 2 ЗУТ, т. 25,
32 и 34 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО
и протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-91/29.11.2016 г.,
т. 2, Столичният общински съвет реши:
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Одобрява проект за:
1. План за улична регулация от о.т. 46г до
о.т. 1 и от о.т. 1 през о.т. 10 – о.т. 22 до о.т. 303а
по червените и сините линии, цифри и букви
съгласно приложения проект.
2. Изменение на улична регулация на задънена улица от о.т. 300а до о.т. 302 за свързване с
новопредвидената улица по зелените и кафявите
линии, цифри и букви съгласно приложения проект и изменение на плана за регулация на УПИ
І-966, 1544, 594 – „За магазини, офиси и складове“, от кв. 1, м. Околовръстен път – Малинова
долина, по зелените и кафявите линии съгласно
приложения проект.
3. План-схема за вертикална планировка с
надлъжен профил на новопроектираната улица и план-схема на В и К съоръженията на
техническата инфраструктура в обхвата на разработката.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столичната община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съоб
щаването.
Жалбите се подават в район „Панчарево“ и
се изпращат в Административния съд – Софияград, от отдел „Правно-нормативно обслужване“,
Дирекция „Правно-нормативно, информационно
и финансово обслужване“ към на Направление
„Архитектура и градоустройство“ на Столичната
община.

7873

Председател:
Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 569
от 14 септември 2017 г.
С Решение № 271 от 30.05.2013 г. на СОС е
одобрен ПРЗ, план за улична регулация и плансхеми на техническата инфраструктура на м. Хаджи Димитър, район „Подуяне“.
С т. 6 от решението „От плана за регулация
и застрояване се изключват УПИ, одобрени и
в процедура в условията на чл. 133 ЗУТ: кв. 11,
УПИ: I-938; II-940 – „За обществено обслужване“; III-941 – „За обществено обслужване“; IV1271 – „За обществено и жилищно строителство“;
V-1194, общ. – „За производство, ск ладове и
офиси“; VI-952; VII-953; VIII-951; IX-943; XI-939;
кв. 11а, УПИ: V-931; VI-932; VII-933 – „За офиси
и магазини“; VIII-934 – „За офиси и магазини“;
IX-937; X-936; XI-935; XII-930; кв. 38, УПИ: VI561, 562; VII-912, 913, 914; VIII-911; IX-564, 910;
X-563; XI-559; XII-558, 559а; кв. 50в, УПИ-797а,
814а, 1122 – „За офиси, магазини и складове“;
II-797 – „За офиси, магазини и складове“; III-798;
IV-799; V-800; VI-801; VII-802; VIII-803; IX-804;
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X-805; XI-806; XII-807; ХІІІ-808; XIV-809; XV-810;
XVI-1134; XVII-811; XVIII-812; XIX-813 – „За
офиси, магазини и ск ладове“; X X-1119 – „За
офиси, магазини и ск ладове“; X XI-814 – „За
офиси, магазини и складове“; кв. 55а, УПИ: II494; III-497; IV-495, 496; V-488; VI-919; VII-920;
VIII-922; IX-923, 924; X-921; XI-917; XII-915; XIII916; кв. 63в, УПИ: V-1124 – „За офиси, магазини
и складове“; VIII-568 – „За офиси, магазини и
складове“; IX-1139 – „За производствена и складова дейност“; X-1137 – „За офиси, магазини и
складове“; XI-1138 – „За офиси, магазини и складове“; XII-1139 – „За производствена и складова
дейност“. Същите попадат в м. Хаджи Димитър.
С оглед на горната фактическа обстановка се
установява от правна страна следното:
В т. 6 от решението е записано, че „се изключват УПИ, одобрени и в процедура в условията
на чл. 133 ЗУТ: кв. 11, УПИ: I-938; II-940 – „За
обществено обслужване“; III-941 – „За обществено обслужване“; IV-1271 – „За обществено и
жилищно строителство“; V-1194, общ. – „За производство, складове и офиси“; VI-952; VII-953; VIII
951; IX-943; XI-939; кв. 11а, УПИ: V-931; VI-932;
VII-933 – „За офиси и магазини“; VIII-934 – „За
офиси и магазини“; IX-937; X-936; XI-935; XII930; кв. 38, УПИ: VI-561, 562; VII-912, 913, 914;
VIII- 911; IX-564, 910; X-563; XI-559; XII-558, 559а;
кв. 50в, УПИ-797а, 814а, 1122 – „За офиси, магазини и складове“; II-797 – „За офиси, магазини и
складове“; III-798; IV-799; V-800; VI-801; VII-802;
VIII-803; IX -804; X-805; XI-806; XII-807; XIII-808;
XIV-809; XV -810; XVI-1134; XVII-811; XVIII-812;
XIX-813 – „За офиси, магазини и складове“; XX1119 – „За офиси, магазини и складове“; XXI814 – „За офиси, магазини и складове“; кв. 55а,
УПИ: II-494; III-497; IV-495, 496; V-488; VI-919;
VII-920; VIII-922; IX- 923, 924; X-921; XI-917; XII915; XIII-916; кв. 63в, УПИ: V-1124 – „За офиси,
магазини и ск ладове“; V III-568 – „За офиси,
магазини и складове“; IX-1139 – „За производствена и складова дейност“; X-1137 – „За офиси,
магазини и складове“; XI-1138 – „За офиси, магазини и складове“; XII-1139 – „За производствена
и складова дейност“.
Това означава, че посочените УПИ от въпросните квартали са „изключени“ от обхвата на
одобряване на плана за регулация и застрояване
на м. Хаджи Димитър.
Използването в текста на горната точка „се
изключват“ като понятие не съществува в административното производство, поради което не става
ясно дали същото продължава да бъде висящо
и може да бъде продължено при настъпване на
даден юридически факт, или производството се
приключва с краен административен акт.
При тълкуване на израза „се изключват“ в
конкретния случай по т. 6 органът е имал предвид
не само невъзможността производството в този
обхват да се развие и приключи към момента на
одобряване на ПУП в останалата му част, но и
липса на воля за неговото продължаване в рамките
на това административно производство предвид
одобрените в производството по одобряването
му план-извадки.
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Посочените в т. 6 от решението основания
са такива за прекратяване на производството
съгласно чл. 27, ал. 2, т. 1 и 2 АПК.
В случая действителната воля на административния орган е била административното производство по отношение на горецитираните квартали
и УПИ „да бъде прекратено“. Терминът, с който
е „изразена“ тази воля, обаче като понятие не
съществува в административното производство.
Това означава, че няма краен административен
акт за приключване на производството по отношение на тези квартали и УПИ.
Предвид изложеното и на основание чл. 56,
ал. 1, 2 във връзка с чл. 30, ал. 2 и чл. 27, ал. 2,
т. 1 и 2 АПК административното производство
по одобряване на ПУП за имотите, попадащи в
обхвата на т. 6 от Решение № 271 от 30.05.2013 г.
на СОС, с което е одобрен ПРЗ, план за улична регулация и план-схеми на техническата
инфраструктура на м. Хаджи Димитър, следва
да бъде прекратено с оглед законосъобразното
му приключване с краен административен акт.
След влизане в сила на прекратяването ще
могат да продължат или ще бъдат допустими
производствата по одобряване на ИПУП в този
обхват, както и влезлите в сила ПУП ще могат
да се прилагат.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 56, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 30, ал. 2 и чл. 2
и чл. 27, ал. 2, т. 1 и 2 АПК Столичният общински съвет реши:
Прекратява производството по одобряване
на подробен устройствен план (ПУП) за кв. 11,
УПИ: I -938; II-940 – „За обществено обслужване“; III-941 – „За обществено обслужване“;
IV-1271 – „За обществено и жилищно строителство“; V-1194, общ. – „За производство, складове
и офиси“; VI-952; VII-953; VIII-951; IX-943; XI-939;
кв. 11а, УПИ: V-931; VI-932; VII-933 – „За офиси
и магазини“; VIII-934 – „За офиси и магазини“;
IX-937; X-936; XI-935; XII-930; кв. 38, УПИ: VI561, 562; VII-912, 913, 914; VIIІ-911; IX-564, 910;
X-563; XI-559; XII-558, 559а; кв. 50в, УПИ-797а,
814а, 1122 – „За офиси, магазини и складове“;
II-797 – „За офиси, магазини и складове“; III-798;
IV-799; V-800; VI-801; VII-802; VIII- 803; IX-804;
X-805; XI-806; XII-807; XIII-808; XIV-809; XV-810;
XVI-1134; XVII-811; XVIII-812; XIX-813 – „За
офиси, магазини и складове“; XX-1119 – „За офиси, магазини и складове“; XXI-814 – „За офиси,
магазини и складове“; кв. 55а, УПИ: II-494; III497; IV-495, 496; V-488; VI-919; VII-920; VIII-922;
IX-923, 924; X-921; XI-917; XII-915; XIII-916; кв.
63 УПИ: V-1124 – „За офиси, магазини и складове“; VIII-568 – „За офиси, магазини и складове“;
IX-1139 – „За производствена и складова дейност“; X-1137 – „За офиси, магазини и складове“;
XI-1138 – „За офиси, магазини и складове“; XII1139 – „За производствена и складова дейност“,
попадащи в обхвата на т. 6 от Решение № 271
от 30.05.2013 г. на СОС, с което е одобрен ПРЗ,
план за улична рег улаци я и план-схеми на
техническата инфраструктура на м. Хаджи Димитър, район „Подуяне“, които с тази точка „се
изключват“ от обхвата на одобряване.
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Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ и може да бъде
обжалвано по реда на глава десета, раздел IV
от АПК в 14-дневен срок от съобщаването пред
Административния съд – София-град.
Жалбите се подават в район „Подуяне“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ в дирекция „Правно-нормативно, информационно и
финансово обслужване“ към Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.

7852

Председател:
Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 573
от 14 септември 2017 г.
В направление „Архитектура и градоустройство“ е постъпило заявление вх. № ГР-92-0044/15.09.2015 г. от Любен Генов, председател на
Съюза на българските художници, за сключване
на договор по чл. 15, ал. 5 и чл. 17, ал. 5 ЗУТ и
продължаване процедурата по одобряване на
ПУП в обхвата на УПИ II-912, за кв. 20, м. Суха
река-запад, район „Подуяне“.
Към същото са приложени: писмо изх. № 920016-/1/19.05.2015 г. на район „Подуяне“; писмо изх.
№ РА-08-00-132/7.11.2013 г. на главния архитект
на СО; скица № 6200-37/10.12.2014 г. на район
„Подуяне“; нотариален акт от 19.04.1977 г.; нотариален акт от 11.12.1967 г.; пълномощно.
Доп ъ лни телно е пост ъпи ло у ведом ление
вх. № САГ17-ГР00-463/2.03.2017 г. от Любен Генов,
председател на Съюза на българските художници, с което е заявено, че отказва подписване на
предварителен договор по чл. 15, ал. 5 ЗУТ и иска
прекратяване на административното производство
по заявление вх. № ГР-92-00-44/15.09.2015 г.
Искането е разгледано от ОЕСУТ, като с решение по протокол № ЕС-Г-27/21.03.2017 г., т. 5,
се предлага главният архитект на СО да внесе в
СОС доклад за прекратяване на производството.
С оглед на горната фактическа обстановка се
установява от правна страна следното:
В т. 5 от Решение № 325 от 27.06.2013 г. на
СОС е записано, че „не се одобрява план за регулация в обхвата по т. 2 поради непредставени
предварителни договори по чл. 15 или по чл. 17
ЗУТ, включително за УПИ II-912, кв. 20, м. Суха
река-запад, район „Подуяне“.
Основанието по т. 5 от решението, а именно
непредставяне на предварителни договори по
чл. 15 или по чл. 17 ЗУТ, засяга собствеността
върху имотите и одобряването на плана изисква
изрична воля на страните за това. При липса на
такъв договор фактическият състав е недовършен, поради което и липсва правно основание
за одобряването му. Воля за прекратяване на
производството от страна на възложителя е инкорпорирано в решение на ОЕСУТ по протокол
№ ЕС-Г-27 от 21.03.2017 г., т. 5. Производството
по одобряване на ПР продължава да бъде висящо и може да бъде продължено по искане на
собствениците и представяне на предварителен
договор.
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В настоящия случай собственикът на УПИ II
е изразил изрично несъгласие за сключване на
предварителен договор по чл. 15, ал. 5 ЗУТ и
иска прекратяване на производството.
Предвид изложеното и на основание чл. 56,
ал. 1 АПК административното производство по
одобряване на ПУП – ПР за УПИ II-912, кв.
20, изключен от обхвата на одобряване с т. 5 от
Решение № 325 от 30.05.2013 г. на СОС, с което
е одобрен план за улична регулация, план за
регулация, режим за застрояване, план-схеми на
инженерната инфраструктура на м. Суха река-запад, район „Подуяне“, следва да бъде прекратено
с оглед законосъобразното му приключване с
краен административен акт.
След влизане в сила на прекратяването ще
могат да продължат или ще бъдат допустими
производствата по одобряване на ИПУП в този
обхват, както и влезлите в сила ПУП ще могат
да се прилагат.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 56,
ал. 1 АПК Столичният общински съвет реши:
Прекратява производството по одобряване
на подробен устройствен план (ПУП) – ПР за
УПИ II-912, за кв. 20, попадащ в обхвата на
т. 5 от Решение № 325 от 30.05.2013 г. на СОС, с
което е одобрен план за улична регулация, план
за регулация, режим за застрояване, план-схеми
на инженерната инфраструктура на м. Суха реказапад, район „Подуяне“, който с тази точка „се
изключва“ от обхвата на одобряване.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ. Решението
може да бъде обжалвано по реда на глава десета,
раздел IV от АПК в 14-дневен срок от съобщаването пред Административния съд – София-град.
Жалбите се подават в район „Подуяне“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ в дирекция „Правно-нормативно, информационно и
финансово обслужване“ към Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.
Председател:
Е. Герджиков
7875
РЕШЕНИЕ № 640
от 28 септември 2017 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3 ЗПСК и чл. 21, ал. 1,
т. 8 ЗМСМА Столичният общински съвет реши:
1. Открива процедура за приватизация и
определя метод за извършване на приватизация
чрез публичен търг за следните обекти: поземлен
имот с идентификатор 68134.504.10, кв. 6, м. Бивш
стопански двор – кв. Бенковски – складова база
Биримирци (по предходен план – имот 000198, м.
Турска ливада), София, кв. Бенковски, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Сердика“, с АчОС № 1546 от 9.07.2013 г.; поземлен имот
с идентификатор 68134.504.182, кв. 6, м. Бивш
стопански двор – кв. Бенковски – складова база
Биримирци (по предходен план – имот 000182,
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м. Турска ливада), София, кв. Бенковски, общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Сердика“, с АчОС № 1547 от 9.07.2013 г.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обектите, сключването на договори за дялово участие, за наем, за
съвместна дейност, обезпечаване на вземания и
сключване на договори за кредити, отнасящи се
до обектите.
3. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции сключването на приватизационните
сделки за съответните обекти.
3.1. Възлага на кмета на район „Сердика“ да
осигури въвода във владение на купувачите по
приватизационните сделки в съответните обекти.

7832

Председател:
Е. Герджиков

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ
РЕШЕНИЕ № 475
от 9 октомври 2017 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 310 от 8.06.2017 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 14.11.2017 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг
с явно наддаване за продажбата на самостоятелен
обект в сграда с ид. 68134.1505.2330.8.1 (помещение
към трафопост), София, ж.к. Дружба – 2 ч., до
бл. 407, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Искър“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 5000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 500 лв.
4. Депозитът за участие – 500 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции № BG
49 SOMB 9130 33 26474601 при „Общинска банка“ – АД, BIC – SOMBBGSF, ул. Врабча № 6,
София. Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня,
предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 10.11.2017 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, пл. „Славейков“
№ 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.

7833

Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

ВЕСТНИК
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ОБЩИНА АКСАКОВО
РЕШЕНИЕ № 28.21
от 12 октомври 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с § 124, ал. 1
ПЗРЗИДЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково,
реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване (ПУП – ПЗ) за имот с идентификатор 87518.48.41 по кадастралната карта на
с. Яребична, община Аксаково, област Варна, с
площ 9,001 дка (съответстващ на поземлен имот
№ 048041 по КВС на землище с. Яребична), така
както е указано на ситуацията в изработения
ПУП – ПЗ с червени, сини и черни линии и
надписи с показатели:
Устр. зона – Пп; Ет. (h) <3 (<10); Пл. 80 %;
Кинт. 2,5; Озел. 20 %.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Аксаково, пред Административния съд – Варна.

7898

Председател:
Св. Добрева

РЕШЕНИЕ № 28.22
от 12 октомври 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с § 124, ал. 1
ПЗРЗИДЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково,
реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
застрояване (ПУП – ПЗ) за имот с идентификатор
87518.48.42 по кадастралната карта на с. Яребична,
община Аксаково, област Варна, с площ 9,002 дка
(съответстващ на поземлен имот № 048042 по КВС
на землище с. Яребична), така както е указано на
ситуацията в изработения ПУП – ПЗ с червени,
сини и черни линии и надписи с показатели:
Устр. зона – Пп; Ет. (h) <3 (<10); Пл. 80%;
Кинт. 2,5; Озел. 20 %.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Аксаково, пред Административния съд – Варна.

7899

Председател:
Св. Добрева

ОБЩИНА БЕЛОВО
РЕШЕНИЕ № 433
от 29 септември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка
с ал. 2 ЗМСМА, чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ и чл. 5, ал. 1, т. 10 във връзка с ал. 2
ПОДОСОБНКВО, чл. 60, ал. 1 АПК Общинският
съвет – гр. Белово, реши:
1. Одобрява проект на ПУП – ПП (парецеларен план) на трасе на подземен водопровод в
землището на гр. Белово, община Белово, област
Пазарджик.

С Т Р.

84

ДЪРЖАВЕН

2. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение на основание чл. 60, ал. 1 АПК
с цел защита на важни обществени интереси и
защита на местната общност.

7900

Председател:
В. Савов

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ
РЕШЕНИЕ № 160
от 31 август 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 и чл. 110, ал. 5 ЗУТ и решение № 2 от
протокол № 7 от 24.08.2016 г. на ОЕСУТ Общинският съвет – гр. Божурище, одобрява проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната
територия в обхват полски път № 57100.59.3 и
имот нива с № 57100.69.45 по кадастралната карта
и кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-27 от 28.03.2016 г. на изпълнителния
директор на АГКК, за външно ел. захранване на
„Приемник на ел. енергия“, УПИ VIII-062053, кв.
37, с. Пожарево, община Божурище, от съществуващ МТП „Здравен дом“ до проектен стълб № 7
ЪЦ-835/9.5 клон „Г“ с дължина на трасето 150 м.

7774

Председател:
Г. Димитров

РЕШЕНИЕ № 161
от 31 август 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 и чл. 110, ал. 5 ЗУТ и решение № 13
от протокол № 5 от 27.05.2016 г. на ОЕСУТ Общинският съвет – гр. Божурище, одобрява проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните
територии в обхват полски път № 77246.0.47 по
кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-30 от 28.03.2016 г.
на изпълнителния директор на АГКК, с. Хераково,
за въздушно трасе на електропровод НН от сб.
стълб № 6, извод „Б“ МТП „Хераково Гробище“
до проектен сб. стълб № 6-5 извод „Б“, за „Външно
ел. захранване на еднофамилна жилищна сграда в УПИ XI-166015, кв. 3, с. Хераково, община
Божурище“, с обща дължина 132 м.

7775

Председател:
Г. Димитров

РЕШЕНИЕ № 162
от 31 август 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 и чл. 110, ал. 5 ЗУТ и решение № 11 от протокол № 2 от 24.02.2017 г. на
ОЕСУ Т Общинск и ят съвет – г р. Бож у рище,
одобрява проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементите
на техническата инфраструктура, линеен обект

ВЕСТНИК
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извън границите на урбанизираната територия
в обхват полски път № 18174.24.101 и полски
път № 18174.18.100 по кадастралната карта и
кадастралните регистри за с. Гурмазово, община
Божурище, одобрени със Заповед № РД-18-24
от 28.03.2016 г. на изпълнителния директор на
АГКК, за обект: Въздушна електропроводна
линия – нова мрежа НН от съществуващ МТП
„Гурмазово“ за външно електрозахранване за
„Фургон за склад и охрана“, намиращ се в ПИ
№ 024066, м. Чешма, с. Гурмазово, община Божурище, с дължина на трасето 412 м.
Председател:
Г. Димитров
7776
РЕШЕНИЕ № 163
от 31 август 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 и чл. 110, ал. 5 ЗУТ и решение № 3
от протокол № 4 от 27.04.2017 г. на ОЕСУТ Общинският съвет – гр. Божурище, одобрява проект
за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата
инфраструктура, линеен обект извън границите на
урбанизираните територии – за обект: Подземно
трасе на електропровод 20 kV от съществуващ
железобетонен стълб 20 kV на електропровод
„Банкя“, намиращ се в УПИ VII-022011, кв. 9,
кв. Девети Септември, гр. Божурище, по югоизточната част на републикански път ІІІ-618 (ул.
Гурмазовско шосе) в землището на с. Гурмазово,
община Божурище, продължава по улица между
кв. 43 и 44 и достига до УПИ ІІІ-020011, кв. 51 по
плана на с. Гурмазово, с дължина на трасето 810 м.
Председател:
Г. Димитров
7777

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 824
от 28 септември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 и
чл. 108, ал. 2 ЗУТ, Решение № 85 от протокол № 8
от 2.08.2017 г. на Експертния съвет по устройство
на територията при Община Велико Търново и
Решение № 801 от протокол № 31 от 31.08.2017 г.
на Общинския съвет – гр. Велико Търново, Общинският съвет – гр. Велико Търново, одобрява:
– подробен устройствен план – парцеларен
план за изместване на електрозахранването на
трасето на ЕП 20 kV „Шереметя“ на ЕПО за ТП
„Малки чифлик“ № 2 и № 4 за захранване на
ПИ 016021 (УПИ VІІІ-061001 „за жилищни нужди“) – трасето на електрозахранването започва
от съществуващ БКТП № 5, с. Малки чифлик.
От шахта № 1 до шахта № 6 трасето преминава
през ПИ 000040, полски път, публична общинска
собственост, след това чупи и от шахта № 6 до
шахта № 12 преминава през ПИ 000046, полски
път, публична общинска собственост, чупи и
преминава през улица-тупик, собственост на
възложителя, и навлиза в ПИ 016021, достигайки
новомонтиран стълб № 2;
– план-схема за електрозахранване.

БРОЙ 85

ДЪРЖАВЕН

На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново
пред Административния съд – Велико Търново.
Председател:
В. Спирдонов
7794

ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 123
от 5 октомври 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – Ивайловград, одобрява изменението на
ПУП – ПРЗ (подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване) на улици и квартали 12, 17А, 20, 21 и 24 по ПУП на с. Ламбух,
ЕКАТТЕ 43128, община Ивайловград, отпадат
нереализирани улици: от о.т. 1 до о.т. 28; от о.т.
1 до о.т. 3; от о.т. 2 до о.т. 4; от о.т. 5 до о.т. 7;
от о.т. 3 до о.т. 9, проектират се нови улици по
сега изградените и територията се обособява
като устройствена зона „Жм“ (устройствена
жилищна зона с преобладаващо застрояване с
малка височина, плътност и интензивност), със
следните показатели: устройствена зона Жм – с
височина до 10 м, плътност на застрояване – до
25 %, площ на озеленяване – 50 %, и Кинт. – 1,2.
Председател:
Д. Кисьова-Зафирова
7823

ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР
РЕШЕНИЕ № 378-32
от 29 септември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Нови пазар, реши:
Одобрява ПУП – ПП (парцеларен план) за техническа инфраструктура – външно ел. захранване,
водопровод и пътна връзка до ПИ № 52009.37.1 в
землището на гр. Нови пазар, община Нови пазар,
собственост на „Кимпекс 2001“ – ЕООД, София.
ПУП – ПП за водопровод и ел. провод до ПИ
№ 52009.37.1 е допуснат за изработване с Решение
№ 662-52 от 26.06.2015 г. на Общинския съвет – гр.
Нови пазар.
ПУП – ПП за пътна връзка до ПИ 52009.37.1
е допуснат с Решение № 179-15 от 16.09.2016 г. на
Общинския съвет – гр. Нови пазар.
Трасето на водопровода преминава през поземлени имоти, както следва: ПИ № 52009.31.278 – път,
д ърж а вна с о б с т вено с т, П И № 52 0 0 9.37.2 81,
ПИ № 520 09.39.5, ПИ № 520 09.41.263 и ПИ
№ 52009.114.246 – полски пътища, публична общинска собственост, и ПИ № 52009.114.268 – път
ІV клас, публична общинска собственост.
Трасето на елек т роп ровода п реминава през поземлени имоти, както следва: ПИ
№ 52009.31.278 – път, държавна собственост, ПИ
№ 37.281 – полски път, публична общинска собственост, ПИ № 52009.39.5 – полски път, публична
общинска собственост, ПИ № 52009.39.445 – терени на градско и крайградско движение, частна
общинска собственост, и ПИ № 52009. 41.263 – полски път, публична общинска собственост.
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Трасето на ПУП – ПП на пътна връзка преминава през поземлени имоти, както следва: ПИ
№ 52009.37.281 – полски път, публична общинска
собственост, и ПИ № 52009.37.261 – път ІV клас,
публична общинска собственост.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението на Общинския съвет – гр. Нови пазар, може
да бъде обжалвано от заинтересуваните лица в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ чрез органа, издал акта, пред Административния съд – Шумен.
Председател:
А. Куцаров
7779
РЕШЕНИЕ № 379-32
от 29 септември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Нови пазар, реши:
Одобрява проект за ПУП – ПП (парцеларен
план) за техническата инфраструктура – външно
ел. захранване на мобилна базова станция № 4403,
собственост на „Теленор България“ – ЕАД, в
поземлен имот № 009014, землище с. Мировци,
община Нови пазар, област Шумен, и специализирана план-схема за частта от трасето на ел.
провода, попадаща в урбанизирана територия –
с. Мировци, община Нови пазар.
Трасето на ел. провода преминава през: ПИ
№ 009020 – нива, частна собственост, и ПИ
№ 009019 – нива, частна собственост, в землището
на с. Мировци, и улица – публична общинска
собственост, в урбанизираната територия на
с. Мировци.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението на Общинския съвет – гр. Нови пазар, може
да бъде обжалвано от заинтересуваните лица в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ чрез органа, издал акта, пред Административния съд – Шумен.
Председател:
А. Куцаров
7780

ОБЩИНА СОЗОПОЛ
РЕШЕНИЕ № 911
от 29 септември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Созопол, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Улица IV клас като
продължение на улица с ОТ 956-957 до връзката
с общински път ВGS1220 /II-99, Созопол – Приморско – в.с. Дюни – /II-99/ Созопол“, землище
Созопол, с трасе и сервитут в обхват на части от
поземлени имоти с идентификатори 67800.3.71,
67800.3.305, земеделска територия, и 67800.36.30,
67800.36.36, горска територия, землище гр. Созопол.
Решението може да се обжалва по реда на
чл. 215 ЗУТ пред АС – Бургас, в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
Председател:
Кр. Германова
7824
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ОБЩИНА ТУТРАКАН
РЕШЕНИЕ № 473
от 17 октомври 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Тутракан, одобрява подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементите на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираната територия за обект „Реконструкция на съществуващ дъждопреливен канал
от отворен тип – гр. Тутракан“ с възложител
Община Тутракан.

7890

Председател:
Д. Николов

40. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството обявява, че на основание чл. 148,
ал. 3, т. 2, буква „в“ и ал. 4 във връзка с чл. 145, ал. 1,
т. 3, буква „в“, чл. 143, ал. 1, чл. 144, ал. 1 – 3 ЗУТ
е издал на Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ Разрешение за строеж № РС-54 от 5.10.2017 г. за обект:
„Железопътна линия № 2 София – Мездра – Горна
Оряховица – Каспичан – Синдел – Варна – реконструкция от км 55+025 до км 55+390 в междугарието Лакатник – Елисейна за неотложно
укрепване на слабо място от км 55+025 до км
55+100. Укрепване на насипа на железния път чрез
пилотна конструкция с дължина 140 м от км 55+030
до км 55+170, стена с h=4,5 м, дебелина 70 см,
на територията на землището на с. Оплетня,
община Своге, Софийска област“. На основание
чл. 149, ал. 4 ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
7812
42. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ обявява, че е издал Заповед № РС-57 от
13.10.2017 г. за допълване на Разрешение за строеж
№ РС-32 от 5.07.2016 г. за строеж: „Транзитен газопровод № 2 за Турция“, подобект: „Разширяване
на транзитен газопровод за Турция в участъка
компресорна станция Лозенец – очистно съоръжение Недялско“ на територията на: с. Лозенец, гр.
Стралджа, с. Атолово, с. Маленово, с. Палаузово,
с. Недялско, община Стралджа. Заповедта може
да бъде обжалвана от заинтересованите лица
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
7876
73. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Велико Търново, на
основание чл. 239, ал. 2 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс с постановление за възлагане № 66 от 18.09.2017 г., издадено от директора
на ТД на НАП – Велико Търново, възлага на
Антония Трифонова Симеонова с адрес: Враца, ул. Екзарх Йосиф № 75, вх. Б, ап. 40, група
№ 84/17-2, представляваща: помпена станция и
кладенец – сграда с идентификатор 12259.631.47.1
по кадастралната карта и кадастралните регистри,
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одобрени със Заповед № РД-18-43 от 16.09.2005 г.
на изпълнителния директор на АК, съгласно
скица на сградата № 15-70928 от 19.02.2015 г.,
издадена от СГКК – Враца, с адрес на сградата:
Враца, местност Джуджански поток, разположена
в поземлен имот с идентификатор 12259.631.47,
със застроена площ 33 кв. м, брой етажи – 1,
с предназначение: сграда за водоснабдяване и/
или канализация, а съгласно нотариален акт за
констатиране право на собственост по чл. 48
ППЗСПЗЗ № 134, том IХ, дело № 3752 от 1996 г. на
Р. Стефанова – нотариус при РС – Враца, и Решение № 137 от 19.04.2010 г. по гр. дело № 1073/2007 г.
на ОС – гр. Враца, представлява недвижим имот
помпена станция и кладенец със застроена площ
35 кв. м, намиращ се в парцел ХХХХVII в землището на гр. Враца, местността Балабан, при
съседи: от север – обслужващ съществуващ път,
юг – обслужващ съществуващ път, изток – парцел ХХХХVIII, запад – обслужващ съществуващ
път; сграда с идентификатор 12259.631.48.1 по
кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-43 от 16.09.2005 г.
на изпълнителния директор на АК, съгласно скица
на сградата № 15-70932 от 19.02.2015 г., издадена от
СГКК – Враца, с адрес на сградата: Враца, местност Джуджански поток, разположена в поземлен
имот с идентификатор 12259.631.48, със застроена
площ 45 кв. м, брой етажи – 1, с предназначение:
сграда за енергопроизводство, и сграда с идентификатор 12259.631.48.2 по кадастралната карта
и кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-43 от 16.09.2005 г. на изпълнителния директор на АК, съгласно скица на сградата № 1570934 от 19.02.2015 г., издадена от СГКК – Враца,
с адрес на сградата: Враца, местност Джуджански
поток, разположена в поземлен имот с идентификатор 12259.631.48, със застроена площ 9 кв.
м, брой етажи – 1, с предназначение: сграда за
енергопроизводство, а съгласно нотариален акт
за констатиране право на собственост по чл. 48
ППЗСПЗЗ № 134, том IХ, дело № 3752 от 1996 г. на
Р. Стефанова – нотариус при РС – Враца, и Решение № 137 от 19.04.2010 г. по гр. дело № 1073/2007 г.
на ОС – гр. Враца, двете сгради представляват
недвижим имот – трафопост и агрегатно със
застроена площ 54 кв. м, намиращи се в парцел
ХХХХVIII в землището на гр. Враца, местността Балабан, при съседи: от север – обслужващ
съществуващ път, юг – обслужващ съществуващ
път, изток – парцел ХХХХIХ, запад – ХХХХVII,
за сумата 5300 лв. На основание чл. 246, ал. 8, изр.
1 ДОПК собствеността преминава върху купувача
от датата на постановлението.
7843
40. – Военномедицинската академия – София, обявява конкурс за заемане на академична
длъжност професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално
направление 7.1. Медицина, научна специалност
„Кардиология“ – едно място за военнослужещ за
нуждите на катедра „Кардиология и интензивна
терапия“ – МБАЛ – София, към ВМА. Срок за
подаване на документите – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Изискванията
към участниците в конкурса и необходимите
документи ще бъдат публикувани на уебсайта на
ВМА: www.vma.bg. За повече информация: отдел
„Учебна и научноизследователска дейност“, тел.
02/9225130.
7813
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26. – Университетът по архитектура, строителство и геодезия – София, обявява конкурси за приемане на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2017/2018 г. съгласно РМС
№ 236 от 27.04.2017 г. по следните научни специалности (докторски програми):

№

Области на висше образование, професионално направление и докторски
програми

Брой и форми
на обучение
брой
редовно

брой
задочно

Проф. направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия
1.

2.

3.

4.

5.

към Архитектурния факултет
Теория и история на архитектурата

1

Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли
(към катедра „Технология на архитектурата“ – 2 бр.)
(към катедра „Жилищни сгради“ – 3 бр.)
(към катедра „Промишлени и аграрни сгради“ – 2 бр.)

7

Синтез на архитектурата с другите изкуства, интериор и архитектурен
дизайн

2

Териториално, ландшафтно устройство и градоустройство

2

към Строителния факултет
Строителни конструкции и съоръжения
(към катедра „Метални, дървени и пластмасови конструкции“ – 1 бр.)
(към катедра „Масивни конструкции“ – 1 бр.)

2

Строителни материали и изделия и технология на производството им

2

1

Строителна механика, съпротивление на материалите и теоретична механика (строителна механика)

3

1

Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране (в строителството)

2

1

Технология и механизация на строителното производство

1

1

Организация и управление на производството (строителство)

3

1

към Факултета по транспортно строителство
Строителни конструкции и съоръжения
(към катедра „Транспортни съоръжения“)

2

Проектиране, строителство и поддържане на железни пътища и
съоръжения

1

1

Проектиране, строителство и поддържане на улици, автомобилни пътища
и съоръжения

2

2

Земна механика, фундиране и подземно строителство

1

1

към Хидротехническия факултет
Водоснабдяване и канализация

2

Хидротехническо строителство

3

Хидромелиоративно строителство

2

Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство

2

Строителна механика, съпротивление на материалите и теоретична механика (теоретична механика)

1

към Геодезическия факултет
Обща, висша и приложна геодезия, кадастрални и геоинформационни
системи
(към катедра „Висша геодезия“ – 1 бр.)
(към катедра „Геодезия и геоинформатика“ – 1 бр.)
(към катедра „Приложна геодезия“ – 1 бр.)

3

Картография и ГИС

2

Земеустройство и опазване на земеделските земи (вкл. управление на недвижими имоти)

1

Общо:
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В срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ кандидатите подават следните
документи: 1. заявление до ректора на УАСГ; 2.
автобиография; 3. диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“
с приложението и нотариално заверено копие от
нея; 4. дипломи за висше образование, издадени
от чуждестранни висши училища, задължително
преминават в УАСГ през процедура съгласно Наредбата за държавните изисквания за признаване
на придобито висше образование и завършени
периоди на обучение в чуждестранни висши
училища; 5. други документи, удостоверяващи
техните интереси и постижения в съответната научна област; 6. квитанция за платена такса 105 лв.
(таксата се заплаща в касата на счетоводството
на УАСГ – ректорат, заден двор). Подаването
на документи става в съответните факултети,
както следва: Архитектурен факултет – корпус А,
нова сграда, ет. 2, каб. 209, тел. 963 52 45, в. 789,
зам.-декан по научно-изследователската работа;
Хидротехнически факултет – корпус А, нова сграда, ет. 2, каб. 203, тел. 963 52 45, в. 772 или 696,
зам.-декан по научно-изследователската работа;
Строителен факултет – корпус Б, нова сграда,
ет. 3, каб. 314, тел. 963 52 45, в. 372, зам.-декан
по научно-изследователската работа; Факултет
по транспортно строителство – корпус Б, нова
сграда, ет. 3, каб. Б 11, тел. 963 52 45 в. 421,
зам.-декан по научно-изследователската работа;
Геодезически факултет – ректорат, ет. 2, каб.
207, тел. 963 52 45, в. 275, зам.-декан по научноизследователската работа.
7814
99. – Университетът „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, обявява конкурси за следните
академични длъжности: доцент в област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве,
научна специалност „Кинезитерапия (Кинезитерапия, Кинезиология)“ – един; главен асистент
в област на висше образование 2. Хуманитарни
науки, професионално направление 2.1. Филология (Българска филология), научна специалност
„Български език“ – един; главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и
спорт, професионално направление 7.3. Фармация,
научна специалност 03.02.03. „Фармацевтична
химия“ – един; главен асистент в област на висше
образование 5. Технически науки, професионално
направление 5.3. Комуникационна и компютърна
техника, научна специалност „Компютърни системи и технологии (Невронни мрежи)“ – един,
всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи се приемат в
ректората, бул. Проф. Я. Якимов № 1, стая 214,
тел. 056/715 725.
7798
45. – Икономическият университет – Варна,
на основание чл. 3, ал. 1 от Закона за развитието
на академичния състав в Република България обявява конкурс за заемане на академична длъжност
главен асистент в област на висшето образование
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3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика, научна
специалност „Маркетинг (Управление на взаимоотношенията с клиенти)“ – един за нуждите
на катедра „Маркетинг“, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в отдел НИДД, стая 503, тел. 052/830-813.
7844
54. – Висшето строително училище „Любен
Каравелов“ – София, обявява конкурс за заемане
на академичната длъжност главен асистент в
професионално направление 5.7. Архитектура,
строителство и геодезия, научна специалност
„Строителна механика, съпротивление на материалите“ – един, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Справки и документи – в
училището, София 1373, ул. Суходолска № 175,
тел. 80 29 160.
7894
686. – Институтът за исторически изследвания при БАН, София, обявява четири конкурса за заемане на академичните длъжности
главен асистент в професионално направление
2.2. История и археология: научна специалност
„История на България“ за нуждите на секция
„Средновековна история“ – един; научна специалност „История на България“ (Национално
възраждане: политическа, културна история и
историография) за нуждите на секция „Българите,
Османската империя и Европа“ – един; научна
специалност „История на България“ (Национално възраждане: социална история и генеалогия)
за нуждите на секция „Българите, Османската
империя и Европа“ – един; научна специалност
„История на България“ за нуждите на секция
„Нова българска история“ – един, всички със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в канцеларията на института: 1113 София, бул. Шипченски проход № 52,
бл. 17, ет. 2, тел. (02) 870 85 13.
7793
432. – Институтът по инженерна химия при
БАН – София, обявява конкурс за доцент по 4.2.
Химически науки (Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология) за нуждите на
лаборатория „Инженерно-химична системотехника“ – един, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи за участие в
конкурса се приемат в Института по инженерна
химия – БАН, на адрес: ул. Акад. Г. Бончев,
бл. 103, стая 118, тел. 02 979 3288, Личен състав,
или на e-mail: office@ice.bas.bg.
7841
207. – ИПАЗР „Н. Пушкаров“ към Селскостопанската академия, София, обявява конкурс
за заемане на академична длъжност доцент по
професионално направление 5.1. Машинно инженерство, научна специалност „Механизация и
електрификация на растениевъдството“, за нуждите на отдел „Земеделска техника“, със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в института, София 1080, ул. Шосе
Банкя № 7, тел. 02/90 59 606.
7815

БРОЙ 85

ДЪРЖАВЕН

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване
от Десислав Богданов Капламаджиев – наследник
на Богдан Славчев Капламаджиев, на 8.06.2015 г.
на Заповед № РД-9Р-6 от 17.04.2015 г. на министъра на културата, с която е променен статутът
на архитектурно-строителна недвижима културна
ценност на обект „Средновековен манастир в
м. Караач теке с категория „Местно значение“
в групова археологическа недвижима културна
ценност „Манастирски комплекс в м. Караач теке“,
община Варна, с категория „Национално значение“
и е определен режимът за опазване на груповата
археологическа недвижима културна ценност, по
което е образувано адм. д. № 9350/2015 г. по описа
на Върховния административен съд.
7912
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
по протест на прокурор от Окръжна прокуратура – Благоевград, против разпоредбата на чл. 15,
ал. 3, чл. 27 и 30 от Наредбата за условията и реда
за записване, отписване и преместване на деца
в общинските детски градини на територията
на община Якоруда, приета с Решение № 27 по
протокол № ОбС-03 от 7.04.2017 г. на Общинския
съвет – гр. Якоруда, с искане за прогласяването
им за нищожни, алтернативно за отмяната им,
е образувано адм. дело № 740/2017 г., което е
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 8.12.2017 г. от 11 ч.
7834
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
по протест на прокурор от Окръжна прокуратура – Благоевград, против чл. 34, предл. 3 и
чл. 38, ал. 6 от Наредбата за условията и реда за
записване, отписване и преместване на деца в
общинските детски градини на територията на
община Белица, приета с Решение № 321 по протокол № 25 от 28.06.2017 г. на Общинския съвет – гр.
Белица, е образувано адм.д. № 763/2017 г., което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 1.12.2017 г. от 10,20 ч.
7911
А дминис тративни ят с ъд – Бу ргас, а дм инистративно отделение, ХІ състав, призовава
Саша Шейхер с последен адрес в Бургас, сега с
неизвестен адрес, да се яви в съда на 7.11.2017 г.
в 13,45 ч., зала № 16, като заинтересована страна
по адм.д. № 2102/2017 г., заведено от Гергана П.
Тодорова, Красимир П. Петков, Георги К. Василев, Елена Х. Василева, Събина Х. Василева,
Даниел Д. Троев. Заинтересованата страна да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.
7879
Административният съд – Варна, ХVІІ състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е образувано адм.
д. № 2763/2017 г. по протест вх. № 15097 от
25.09.2017 г. от Росица Тонева – прокурор при
Окръжната прокуратура – Варна, срещу чл. 37,
ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
на Община Суворово, приета с Решение № 15-221
по протокол № 15 от 17.08.2008 г. на Общинския
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съвет – гр. Суворово, в действащата редакция.
Заинтересованите лица могат да подадат заявление за конституирането им като страни по адм.
д. № 2763/2017 г. в едномесечен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“,
към което да приложат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството им на заинтересовани
лица. Производството по адм. д. № 2763/2017 г.
по описа на Административния съд – Варна,
ХVІІ състав, е насрочено за 30.11.2017 г. от 15 ч.
7845
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил
протест на зам.-окръжен прокурор при Окръжната прокуратура – Велико Търново, с искане
да се прогласи нищожността, алтернативно да
отмени като незаконосъобразен чл. 56а от Наредбата за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услугите на територията на община Велико Търново, приета с
решения № 66 и 68 от 28.12.2011 г., допълнена с
решения № 444 и 445 от 29.11.2012 г. по протокол
№ 32 от 29.11.2012 г. на Общинския съвет – гр.
Велико Търново, за което е образувано адм. д.
№ 796/2017 г. по описа на Административния
съд – Велико Търново. Съдебното заседание е
насрочено за 8.12.2017 г. от 9,45 ч.
7880
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил
протест на прокурор от Окръжната прокуратура – Велико Търново, против чл. 32, ал. 1 от
Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество на територията на община Лясковец. Образувано е адм.
д. № 785/2017 г. по описа на Административния
съд – Велико Търново. Съдебното заседание е
насрочено за 15.12.2017 г. от 9,30 ч.
7881
Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от прокурор при Окръжната
прокуратура – Враца, с което са протестирани
разпоредбите на чл. 33, ал. 9 и чл. 60, ал. 2 на
Наредба № 5 за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество, приета
от Общинския съвет – с. Хайредин, по което
е образувано адм. д. № 640/2017 г. по описа на
Административния съд – Враца, насрочено за
5.12.2017 г. от 11 ч.
7799
Административният съд – Пазарджик, ХІ
състав, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е постъпил протест на прокурор при
Окръжната прокуратура – Пазарджик – Живко
Пенев, подаден против чл. 44, ал. 5 от Наредбата
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Пещера.
По протеста е образувано адм. д. № 789/2017 г.
по описа на Административния съд – Пазарджик,
насрочено за разглеждане в о.с.з. на 8.11.2017 г.
от 11 ч. и 15 мин.
7882
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е образувано адм. д. № 2817 по описа
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за 2017 г. на Административния съд – Пловдив,
по жалба от Славчо Стоев Атанасов от Пловдив
против § 2 от Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за издаване
на разрешение за ползване на място общинска
собственост на територията на община Пловдив,
приета с Решение № 71, взето с протокол № 3 от
25.02.2016 г.; изм. и доп. с Решение № 204, взето с
протокол № 7 от 17.05.2016 г.; изм. и доп. с Решение № 539, взето с протокол № 22 от 22.12.2016 г.
на Общинския съвет – гр. Пловдив.
7800
Административният съд – Пловдив, ІХ състав,
призовава Любомир Петров Динев с последен
постоянен адрес Пловдив, ул. Звезда № 3, ет. 5,
ап. 13, с настоящ адрес в Канада, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 25.10.2017 г. в 14 ч. като
заинтересована страна по адм. д. № 2501/2017 г.,
заведено от Марена Атанасова Танева и Стоян
Николов Танев по жалба против кмет на община
Пловдив. Заинтересованата страна да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 137, ал. 4 АПК.
7846
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил
протест от Окръжната прокуратура – Пловдив,
срещу Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
на Община Първомай, приета с Решение № 260
от 30.05.2013 г. по протокол № 22 на Общинския
съвет – гр. Първомай, в частта относно чл. 96,
ал. 3, чл. 105, ал. 3 и чл. 114, ал. 2, по което е
образувано адм. д. № 2762/2017 г. по описа на
Административния съд – Пловдив, ХVІІ състав.
7847
А дминистративният съд – София област,
шести състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е образувано
адм. д. № 959/2017 г. по описа на АССO, което ще
бъде разгледано в открито съдебно заседание на
13.12.2017 г. от 10 ч. Производството е образувано
по протест на Окръжната прокуратура – София,
против чл. 16, ал. 3, чл. 43, ал. 2 и 3, чл. 62, ал. 4
и чл. 66, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на Община Златица.
7801
Административният съд – София област, съобщава, че е образувано адм. д. № 966/2017 г. по
описа на Административния съд – София област,
със страни: оспорващ – Окръжната прокуратура – София, и ответник – Общинският съвет – гр.
Самоков, чрез председателя, насрочено за разглеждане на 13.12.2017 г. от 11 ч. и по което предмет на
оспорване е чл. 15, т. 4 от Наредба № 12 за определяне размера на общинските такси и цени и услуги,
приета от ОбС – гр. Самоков, с Решение № 1099
от 15.12.2005 г. на Общинския съвет – гр. Самоков (наредбата). Констит уирани страни в
производството са: жалбоподател – Окръжната
прокуратура – София, и ответник – Общинският
съвет – гр. Самоков, чрез председателя му.
7872
Административният съд – София област, осми
състав, на основание чл. 189, ал. 1, чл. 191, ал. 2,
чл. 192, чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2,
чл. 196, чл. 157, ал. 1, пр. 2 и чл. 163 АПК съобща-
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ва, че в Административния съд – София област, е
образувано адм.д. № 965/2017 г. по описа на съда,
което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 13.12.2017 г. от 10 ч. и по което
предмет на оспорване е чл. 15, ал. 2 от Наредбата
за определяне и администриране на местните
такси и цени на услуги на Общинския съвет – гр.
Годеч. Конституирани страни в производството са:
оспорващ – Окръжната прокуратура – София, ул.
Съборна № 7, ет. 5, и административен орган –  
Общинският съвет – гр. Годеч, община Годеч,
Софийска област, пл. Свобода № 1.
7883
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест на окръжен
прокурор при Окръжна прокуратура – Хасково,
срещу чл. 38, ал. 2, чл. 39, ал. 6, чл. 47, ал. 2,
т. 1, чл. 51, ал. 3, т. 1, чл. 60, ал. 2 и 4, чл. 43,
ал. 4, чл. 44, ал. 1, чл. 60, ал. 3, чл. 82, ал. 1, т. 6,
чл. 93, ал. 1, т. 6, чл. 104, ал. 3, т. 6 от Наредбата
за общинска собственост на Община Минерални
бани, приета с Решение № 193 от 19.12.2008 г. на
Общинския съвет – с. Минерални бани, по който
е образувано адм.д. № 1097/2017 г. по описа на
Административния съд – Хасково, насрочено за
22.11.2017 г. от 10 ч.
7884
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест на окръжен
прокурор при Окръжна прокуратура – Хасково,
срещу чл. 14, ал. 1, чл. 46, ал. 1, чл. 55, ал. 2, чл. 70,
ал. 1, т. 5 и чл. 70, ал. 9, т. 7 от Наредба № 2 за
придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Любимец, приета
с Решение № 101 от 29.01.2009 г. на Общинския
съвет – гр. Любимец, изменена и допълнена с
Решение № 180 на ОбС – гр. Любимец, прието с
протокол № 22 от 20.12.2012 г.; с Решение № 332
на ОбС – гр. Любимец, прието с протокол № 34
от 29.08.2013 г.; с Решение № 564 на ОбС – гр.
Любимец, прието с протокол № 56 от 9.02.2015 г.,
по който е образувано адм.д. № 1099/2017 г. по
описа на Административния съд – Хасково, насрочено за 22.11.2017 г. от 10 ч.
7885
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест на окръжен
прокурор при Окръжна прокуратура – Хасково,
срещу чл. 4, ал. 2, чл. 46, ал. 2, чл. 47, ал. 7, чл. 49,
ал. 5, чл. 54, ал. 3, т. 1, чл. 61, ал. 2, 3 и 4, чл. 82,
т. 6 и 7, чл. 102, ал. 3, т. 6 и 8 от Наредбата за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Ивайловград, приета
с Решение № 133 от 21.10.2013 г. на Общинския
съвет – Ивайловград, по който е образувано адм.д.
№ 1100/2017 г. по описа на Административния
съд – Хасково, насрочено за 22.11.2017 г. от 10 ч.
7886
Административният съд – Ямбол, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжната
прокуратура – Ямбол, на чл. 17, ал. 6 от Наредба
№ 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, приета от ОбС –
гр. Стралджа, с Решение № 539 от протокол № 42
от 24.03.2015 г., с последно изменение с Решение
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№ 191 от протокол № 15 от 23.12.2016 г., по което
е образувано адм. д. № 290/2017 г. по описа на
Административния съд – Ямбол, насрочено за
23.11.2017 г. от 9,30 ч.
7848
Административният съд – Ямбол, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжната прокуратура – Ямбол,
на чл. 15, ал. 2 от Наредба № 7 за определянето
и администрирането на местни такси и цени на
услуги на територията на община Елхово, приета с
решение по т. 2 от протокол № 39 от 5.03.2003 г., с
последно изменение с протокол № 5 от 25.02.2016 г.
на ОбС – гр. Елхово, по което е образувано адм. д.
№ 292/2017 г. по описа на Административния
съд – Ямбол, насрочено за 23.11.2017 г. от 9,30 ч.
7887
Оряховският районен съд, гражданско отделение, призовава Нертил Суло, роден на 26.04.1985 г.
в Република Албания, гражданство албанско, без
адресна регистрация в Република България и с
неизвестен адрес в чужбина, да се яви в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“
в деловодството на съда, за да получи препис от
исковата молба, подадена от Розалия Недялкова
Христова от с. Остров, ведно с приложенията
към нея, съдържаща иск по чл. 49, ал. 1 СК, по
която е образувано гр.д. № 177/2017 г. по описа
на РС – Оряхово. Предупреждава Нертил Суло,
че ако въпреки обнародването не се яви в съда
в посочения срок, ще му бъде назначен особен
представител.
7888
Русенският районен съд, 4 гр. състав, призовава Дулсели Азеведо да Силва с постоянен адрес
в Бразилия, сега с неизвестен адрес, да се яви
в съда в двуседмичен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ в деловодството на съда за
получаване на препис от искова молба и доказателствата за отговор по чл. 131 ГПК по гр. д.
№ 6768/2017 г. по описа на РРС на основание
чл. 48, ал. 1 ГПК, заведено от Радослав Добринов
Ганчев, за развод по чл. 49 СК. Ответницата да
посочи съдебен адрес, в противен случай ще є
бъде назначен особен представител.
7849
Благоевградският окръжен съд обявява, че
има образувано гр. д. № 237/2017 г. с ищец – Комисията за отнемане на незаконно придобито
имущество, София, и ответници Александър
Боянов Божков с постоянен адрес: Благоевград,
ж.к. Запад № 31, ет. 1, ап. 3, и Саня Валентинова Божкова с постоянен адрес: Благоевград,
ул. Еленово № 94, вх. В, ет. 4, ап. 10, с правно
основание чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД с цена на
иска 251 814,68 лв., с което да се отнеме в полза
на държавата следното попадащо в патримониума
на ответника имущество:
От Александър Боянов Божков и Саня Валентинова Божкова:
– 5/6 идеални части от поземлен имот с
№ 33.250 от масив 33 по кадастралния план на
новообразуваните имоти, одобрен със Заповед
№ ОА-45 от 19.03.2004 г. на областния управител
на област Благоевград, намиращ се в местността
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Пейчинска чука, землището на с. Изгрев, община
Благоевград, с площ 500 кв. м., с трайно предназначение – селскостопански фонд, с начин на
трайно ползване „овощни насаждения“, при граници: имот 33.251 – Красимир Миланов Станоев,
имот № 33.408 – Община Благоевград, кметство
с. Изгрев, и имот № 33.411 – ползвател Община
Благоевград, а съгласно нотариален акт № 89, том
III, дело 606/2001, по описа на CB – Благоевград,
представлява овощна градина в размер 500 кв. м,
намираща се в местността Пейчинска чука, землището на с. Изгрев, община Благоевград, с пл.
№ 250, при граници: северозапад – полски път,
североизток – имот с пл. № 228 на Илия Дончев,
югоизток – ост. общинска земя, югозапад – имот
с пл. № 251 на Михаил Михайлов;
– товарен автомобил „Топик Азия“ с ДК № Е
2097 АХ, рама № KN2FAJ2A0VB078492, двигател № SS103321, цвят тъмносин, първоначална
регистрация 19.05.1999 г., придобит с договор за
покупко-продажба на 29.08.2007 г.;
– лек автомобил „Пежо 307 СВ 2.0 Д“ с
ДК № Е 5900ВР, рама № VF33ERHYB82948494,
двигател № PSARHY100YLK3025318, цвят бял,
първоначална регистрация 10.04.2003 г., придобит
на 12.04.2008 г. с договор за покупко-продажба;
– лек автомобил „Мицубиши Паджеро“ с ДК
№ Е 3010ВР, рама № JMBL042GGF1J500194, двигател № G54BJG9339, цвят черен, първоначална
регистрация 1.07.1987 г., придобит на 3.04.2008 г.;
– лек автомобил „Мерцедес МЛ 270“ е ДК
№ Е 3900 ВР, рама № ЦД1WDC1631131А437850,
двигател № 61296330239643, цвят светлосив металик, първоначална регистрация 25.11.2003 г.,
придобит на 12.03.2008 г.
На основание чл. 10 във връзка с чл. 4, ал. 2
ЗОПДИППД (отм.) от Александър Боянов Божков
и Саня Валентинова Божкова:
– сумата в размер 6000 лв., представляваща
пазарната стойност на лек автомобил „Ауди А 6“
с ДК № Е 9030 ВТ, рама № WAUZZZ4BZYN122589,
двигател № без номер, цвят тъмносин металик,
първа регистрация на 14.04.2000 г., придобит
на 29.10.2009 г. с договор за покупко-продажба,
продаден с договор за покупко-продажба на
10.02.2010 г.;
– сумата в размер 12 800 лв., представляваща
пазарната стойност на лек автомобил „Тойота Рунер“ с ДК № Е 8030 ВТ, рама № JT111LND909014256,
двигател № 2L3874909, цвят черен металик, първа
регистрация на 2.08.1995 г., придобит на 9.09.2009 г.
с договор за покупко-продажба, отчислен на
7.07.2010 г. с договор за покупко-продажба.
На основание чл. 9 във връзка с чл. 4, ал. 1
ЗОПДИППД (отм.) от Саня Валентинова Божкова:
– сумата в размер 5000 лв., представляваща
левовата равностойност на дружествените дялове
на „Заложна къща Александра Божкова“ – ЕООД,
ЕИК 200901769, със седалище и адрес на управление Благоевград, ж. к. Еленово № 94, вх. В,
ет. 4, ап. 10.
На основание чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД (отм.) от
Александър Боянов Божков:
– сумата в размер 100 400 лв., представляваща
предоставени кредити на трети лица и върнати
съгласно протокол № 2755 от 18.05.2017 г. по
НОХД № 560/2015 г. по описа на БлОС;
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– сумата в размер 68 460 лв., представляваща
неправомерни доходи (лихви) от предоставени
кредити на трети лица, съгласно протокол № 2755
от 18.05.2017 г. по НОХД № 560/2015 г., по описа
на БлОС;
– сумата в размер 1600 лв., представляваща
предоставен заем с договор за заем от 23.10.2008 г.,
сключен между Александър Боянов Божков и
Райко Борисов Вангелов;
– сумата в размер 2000 лв., представляваща
предоставен заем с договор за заем от 28.01.2009 г.,
сключен между Александър Боянов Божков и
Иво Викторов Михайлов;
– сумата в размер 10 000 лв., представляваща
предоставен заем с договор за заем от 14.07.2009 г.,
сключен между Александър Боянов Божков и
Димитър Николаев Бижев;
– сумата в размер 1000 лв., представляваща
предоставен заем и върнат по запис на заповед
от 10.10.2007 г. от Васил Славев Кирилов;
– сумата в размер 1500 лв., представляваща
предоставен заем и върнат по запис на заповед
от 14.02.2008 г. от Георги Асенов Каракушев;
– сумата в размер 2500 лв., представляваща
предоставен заем и върнат по запис на заповед
от 22.08.2008 г. от Адил Юзиров Дурев;
– сумата в размер 1500 лв., представляваща
предоставен заем и върнат по запис на заповед
от 4.02.2009 г. от Димитър Стойков Стоименов;
– сумата в размер 1100 лв., представляваща
предоставен заем и върнат по запис на заповед
от 7.05.2009 г. от Филип Венциславов Стоев;
– сумата в размер 1500 лв., представляваща предоставен заем и върнат по спогодба от
8.01.2009 г. между Александър Боянов Божков и
Любомир Илиев Димитров;
– сумата в размер 3954,68 лв., представляваща получени суми по системата Western Union
от трети лица.
Делото е насрочено за разглеждане в съдебно
заседание на 24.01.2018 г. от 13,30 ч. в Окръжния
съд – Благоевград, и заинтересованите лица
могат да представят своите претенции върху
имуществото на ответника.
7889
Врачанският окръжен съд, гражданско отделение, на основание чл. 76, ал. 1 ЗОПДНПИ
обявява, че е образувано гр. дело № 151/2017 г.
по мотивирано искане на Комисията за отнемане
на незаконно придобито имущество, София, против Ангел Димитров Попов с постоянен адрес:
с. Галиче, ул. Георги С. Раковски № 8, община
Бяла Слатина, област Враца, и настоящ адрес:
Козлодуй, Жилищен комплекс 2А № 1, вх. В,
ап. 6, ет. 2, община Козлодуй, област Враца;
Росица Йончева Торбова с постоянен адрес: Козлодуй, Жилищен комплекс 2А № 1, вх. В, ап. 6,
ет. 2, община Козлодуй, област Враца; Йоана
Ангелова Попова с постоянен адрес: Козлодуй,
Жилищен комплекс 2А № 1, вх. В, ап. 6, ет. 2,
община Козлодуй, област Враца; Александрия
Ангелова Попова с постоянен адрес: Козлодуй,
Жилищен комплекс 2А № 1, вх. В, ап. 6, ет. 2,
община Козлодуй, област Враца; „Сила и чест
АВ“ – ЕООД, ЕИК 200820203, със седалище и
адрес на управление: Козлодуй, ул. Освободител № 36, община Козлодуй, област Враца, с
едноличен собственик Ангел Димитров Попов
и управител Валери Петров Димитров; „Богат
Беден – Заложна къща“ – ЕООД, ЕИК 201115648,
със седалище и адрес на управление: Козлодуй,
ул. Освободител № 36, община Козлодуй, област
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Враца, с едноличен собственик Ангел Димитров
Попов и управител Валери Петров Димитров;
„Ейнджъл Сила и чест“ – ЕООД, ЕИК 200608969,
със седалище и адрес на управление: Козлодуй, ул.
Страцин № 11, община Козлодуй, област Враца,
с едноличен собственик Ангел Димитров Попов
и управител Валери Петров Димитров, с цена на
иска 692 711,76 лв. и същото е насрочено за първо открито съдебно заседание на 26.04.2018 г. от
9,30 ч., която дата е не по-рано от три месеца от
публикуване на настоящото обявление. На основание чл. 74, ал. 1 и 2 ЗОПДНПИ се претендира
отнемане в полза на държавата на имущество,
придобито от престъпна дейност, както следва:
На основание чл. 63, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ от Ангел Димитров Попов и Росица
Йончева Торбова:
– Недвижим имот, дворно място 2000 кв. м
по документ за собственост, а съгласно скица
на поземлен имот № 15 – 184405 от 15.04.2016 г.,
поземлен имот с идентификатор 37798.502.386 по
кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-89 от 11.12.2007 г.
на ИД на АГКК, последно изменение със заповед:
няма издадена заповед за изменение в КККР,
адрес на поземления имот: Козлодуй, п.к. 3320,
ул. Завоя на Черна № 6, с площ на имота 2099
кв. м, трайно предназначение: урбанизирана,
начин на трайно ползване: ниско застрояване
(до 10 м), стар идентификатор – няма, номер
по предходен план № 1513, в квартал 104, при
съседи: 37798.502.385, 37798.502.373, 37798.502.357
и 37798.502.387, ведно с намиращите се в имота
жилищна сграда с идентификатор 37798.502.386.1
със застроена площ 95 кв. м, брой етажи – един,
предназначение – жилищна сграда – еднофамилна, стар идентификатор – няма, номер по
предходен план – няма, сграда с идентификатор
37798.502.386.2 със застроена площ 7 кв. м, брой
етажи – един, предназначение – постройка на допълващо застрояване, стар идентификатор – няма,
номер по предходен план – няма, сграда с идентификатор 37798.502.386.3, застроена площ 28 кв. м,
брой етажи – един, предназначение – постройка
на допълващо застрояване, стар идентификатор – няма, номер по предходен план – няма, и
сграда с идентификатор 37798.502.386.4, застроена
площ 100 кв. м, брой етажи – един, предназначение – постройка на допълващо застрояване,
стар идентификатор – няма, номер по предходен
план – няма, придобит с нотариален акт № 123,
том V, рег. № 4062, дело № 530 от 23.04.2007 г./н.а.
№ 127, т. ІІІ, дело № 556/06, вх. рег. № 1152 от
23.04.2007 г. на Службата по вписванията – Козлодуй. Пазарната стойност на недвижимия имот
към настоящия момент е 75 000 лв.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 2 и чл. 62 ЗОПДНПИ от Ангел Димитров Попов
и Росица Йончева Торбова:
– Сумата в размер 22 000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на недвижим имот – празно дворно място от
1171 кв. м, намиращо се в строителните граници
на Козлодуй, община Козлодуй, област Враца.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ от Ангел Димитров Попов:
1. Сумата 5000 лв., представляваща равно
стойността на 100 дружествени дяла, всеки с
номинал по 50 лв. от капитала на „Сила и чест
АВ“ – ЕООД, ЕИК 200820203, със седалище и
адрес на управление: Козлодуй, ул. Освободител
№ 36, община Козлодуй, област Враца, с едноличен
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собственик Ангел Димитров Попов и управител
на дружеството Валери Петров Димитров.
2. Сумата 5000 лв., представляваща равно
стойността на 100 дружествени дяла, всеки с
номинал по 50 лв. от капитала на „Ейнджъл Сила
и чест“ – ЕООД, ЕИК 200608969, със седалище и
адрес на управление: Козлодуй, ул. Страцин № 11,
община Козлодуй, област Враца, с едноличен
собственик Ангел Димитров Попов и управител
Валери Петров Димитров.
3. Сумата 500 лв., представляваща равностойността на 10 дружествени дяла, всеки с номинал
по 50 лв. от капитала на „Богат Беден – Заложна
къща“  – ЕООД, ЕИК 201115648, със седалище и
адрес на управление: Козлодуй, ул. Освободител
№ 36, община Козлодуй, област Враца, с едноличен
собственик Ангел Димитров Попов и управител
Валери Петров Димитров.
4. Сумата в размер 13 443,32 лв., представляваща равностойността от погасения кредит, отпуснат по разплащателна сметка № BG 25 FINV
91501004488414, открита в „Първа инвестиционна
банка“ – АД, с титуляр Ангел Попов.
5. Сумата в размер 630 лв., изтеглена на каса
от разплащателна сметка № BG 36 FINV 915010
EURORYBH, открита в „Първа инвестиционна
банка“ – АД, с титуляр Ангел Попов.
6. Сумата в размер 4598,82 лв., представляваща
получени преводи от трети лица по разплащателна
сметка № BG 83 BUIB 79981095501700, открита в
„Сибанк“ – ЕАД, с титуляр Ангел Попов.
7. Сумата в размер 7189,62 лв., представляваща
получени преводи от Ангел Попов в „Юробанк
България“ – АД, от трети лица чрез системата
за бързи разплащания Western Union.
На основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ от „Сила и чест АВ“ – ЕООД, ЕИК
200820203:
1. Недвижим имот – поземлен имот с идентификатор № 37798.506.382 по кадастралната карта
и кадастралните регистри на гр. Козлодуй, област Враца, одобрени със Заповед № РД-18-89 от
11.12.2007 г. на ИД на АГКК, с адрес: Козлодуй,
ул. Христо Ботев, с площ 964 кв. м, с трайно
предназначение на територията – урбанизирана, и с начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м), стар идентификатор: няма,
номер по предходен план – 3039, при съседи на
имота: 37798.506.395, 37798.218.5, 37798.506.394,
37798.506.377, 37798.506.383, ведно с намиращите се
в имота сграда с идентификатор № 37798.506.382.1,
с предназначение – сграда за търговия, със застроена площ 22 кв. м, брой етажи – един; сграда
с идентификатор № 37798.506.382.2, с предназначение – сграда за търговия, със застроена площ
58 кв. м, брой етажи – един, придобит с нотариален акт № 107, том V, рег. № 5511, дело № 36
от 23.07.2010 г. на нотариус В. Митов (№ 373 в
регистъра на НК на РБ), акт № 198, том ІV, дело
№ 471/23.07.2010 г. Пазарната стойност на недвижимия имот към настоящия момент е 60 000 лв.
2. Недвижим имот – рибарник от 36,729 дка,
десета категория земя в местността Рога, представляващ имот № 000151, парцел № 151 в землището
на с. Софрониево, община Мизия, област Враца,
ЕКАТТЕ 68148, при граници и съседи: № 182001 –
пасище, мера на община Мизия, № 000196 – пасище, мера на ЗЕММ по чл. 19 ЗСПЗЗ, № 000194 –  
пасище, мера на ЗЕММ по чл. 19 ЗСПЗЗ, № 000149 –  
полски път на община Мизия, придобит с нотариален акт № 63, том ІІІ, рег. № 740, дело № 307
от 22.04.2010 г./акт № 63, том ІІІ, дело № 307 от
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22.04.2010 г. на Службата по вписванията – Оряхово. Пазарната стойност на недвижимия имот
към настоящия момент е 71 000 лв.
На основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 и
70 ЗОПДНПИ от „Сила и чест АВ“ – ЕООД, ЕИК
200820203:
1. Недвижим имот – рибарник от 33,742 дка,
представляващ поземлен имот № 000159, ЕКАТТЕ
68148, с площ 33,742 дка, НТП „Наводнена нива“,
Х категория, намиращ се в местността Рога,
при граници и съседи: № 182001 – пасище, мера;
№ 000149 – полски път в землището на с. Софрониево, община Мизия, област Враца, придобит
с нотариален акт № 154, том ІІ, партида 6732 на
Службата по вписванията – Оряхово. Пазарната
стойност на недвижимия имот към настоящия
момент е 23 500 лв.
2. Лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „Г63 АМГ“ с рег. № ВР 4444 АР, с рама
WDB4632721X205592, с дата на първа регистрация
13.12.2012 г., цвят черен, придобит на 7.04.2014 г.
Пазарната стойност на автомобила към настоящия
момент е 180 000 лв.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 66, ал. 2 и
чл. 62 ЗОПДНПИ от „Сила и чест АВ“ – ЕООД,
ЕИК 200820203:
Сумата в размер 8000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на недвижим имот – апартамент № 9, ет. 3, вх. А,
в жилищен блок 3, намиращ се в гр. Мизия, област Враца, със застроена площ на апартамента
69,39 кв. м.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 66, ал. 2
и чл. 62 ЗОПДНПИ от „Богат Беден – Заложна
къща“ – ЕООД, ЕИК 201115648:
Сумата в размер 26 000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на недвижим имот – поземлен имот с идентификатор № 37798.505.46, намиращ се в Козлодуй,
ул. Крайречна № 39, община Козлодуй, област
Враца, с площ 968 кв. м.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 66, ал. 2 и
чл. 62 ЗОПДНПИ от „Ейнджъл Сила и чест“ – ЕООД,
ЕИК 200608969:
Сумата в размер 19 850 лв., представляваща
вноска на каса от трето лице по разплащателна
сметка № BG07FINV91501016227581 в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр „Ейнджъл
Сила и чест“ – ЕООД, ЕИК 200608969.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 3 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ от Йоана Ангелова Попова:
Недвижим имот – самостоятелен обект в
сграда с идентификатор № 37798.512.280.1.53, по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Козлодуй, община Козлодуй, област Враца,
одобрени със Заповед № РД-18-89 от 11.12.2007 г. на
изпълнителния директор на АГКК, с адрес: Козлодуй, ж.к. 2, бл. 62, вх. В, ап. 17, на шестия етаж,
представляващ: апартамент № 17, който самостоятелен обект попада в сграда № 1, разположена в
поземлен имот с идентификатор № 37798.512.280,
ниво 1, с предназначение – жилище, апартамент,
с площ 40 кв. м, при съседи: на същия етаж
37798.512.280.1.52, 37798.512.280.1.54, под обекта:
37798.512.280.1.50, и над обекта: няма, заедно с
прилежащото към апартамента мазе, заедно със
съответните идеални части от общите части на
сградата и идеалните части от правото на строеж
върху мястото, придобит с нотариален акт № 187,
том ІV, рег. № 2819, дело № 472 от 13.03.2008 г. /
н.а. № 72, т. ІІІ, дело № 484/08, вх. рег. № 1299
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от 13.03.2008 г. на Службата по вписванията – Козлодуй. Пазарната стойност на недвижимия имот
към настоящия момент е 20 000 лв.
На основание чл. 67 във връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ
от Йоана Ангелова Попова:
1. Лек а вт омо би л „М и н и Ку п ър“ с р ег.
№ Е 4429ВТ (нов рег. № ВР9776ВВ), с ра ма
№ WMWMF7359TT82499, дата на първа регистрация 3.04.2008 г., червен цвят, за сумата 300 лв.,
придобит на 15.10.2009 г. Пазарната стойност на
автомобила към настоящия момент е 10 000 лв.
2 . Лек а в т омо би л „О пе л А с т р а“ с р ег.
№ ВР7516ВМ, с рама № W0L0TGF48X2014914,
дата на първа регистрация 14.09.1998 г., цвят
черен металик, за сумата 200 лв., придобит на
19.12.2013 г. Пазарната стойност на автомобила
към настоящия момент е 1000 лв.
На основание чл. 67 във връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ
от Александрия Ангелова Попова:
Недвижим имот – поземлен имот с идентификатор № 37798.215.11 по кадастралната карта
и кадастралните регистри на гр. Козлодуй, област Враца, одобрени със Заповед № РД-18-89 от
11.12.2007 г. на ИД на АГКК, с адрес: Козлодуй,
п.к. 3320, ул. Промишлена зона-изток № 13,
местност Блатото, с площ на имота 1703 кв. м,
с трайно предназначение на територията – земеделска, и с начин на трайно ползване – за
стопански двор, при съседи на имота: 37798.215.6,
37798.215.5, 37798.215.4, 37798.219.9, 37798.215.10,
заедно с намиращите се в имота сгради: 1. Сграда
с идентификатор № 37798.215.11.1, застроена площ
125 кв. м, брой етажи – два, предназначение: административна, делова сграда, и 2. Сграда с идентификатор № 37798.215.11.2, застроена площ 391
кв. м, брой етажи – един, предназначение: сграда
със смесено предназначение, а по доказателствен
материал: склад за строителни материали/производствена площадка и административна сграда
в 1-ви стопански двор, състоящ се от двуетажна
масивна сграда – 250 куб. м, два броя складови
помещения с полумасивна конструкция, огради
на дворното място, два броя бетонови центрове
(стар и нов), цистерна, външно ел. и ВиК захранване, бетонова настилка, който имот се намира в
дворно място с площ 6736 кв. м, парцел 1, обект
1-ви стопански двор на Козлодуй, при съседи: от
изток – оранжерия, запад – 1-ви стопански двор,
север – празно пространство, юг – път, придобит
с нотариален акт № 66, том І, рег. № 1504, дело
№ 40 от 19.04.2011 г. на нотариус Е. Карамфилова (№ 551 в регистъра на НК на РБ), акт № 98,
том ІІ, дело № 292/19.04.2011 г. на Службата по
вписванията – Козлодуй. Пазарната стойност на
недвижимия имот към момента на проверката
е 140 000 лв.
Указва на трети заинтересовани лица, претендиращи самостоятелни права върху имуществото,
предмет на отнемане в настоящия процес, че
могат на основание чл. 225 ГПК да встъпят в
делото, като предявят своите претенции против
страните до приключване на съдебното дирене
пред Врачанския окръжен съд.
7918
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Благоевградският районен съд, първи граждански състав, в проведено на 29.09.2017 г. закрито
заседание по ч.гр.д. № 02523/2017 г. по описа на
БРС, като разгледа постъпилата молба от Фиданка Иванова Серафимова за обезсилване на
20 бр. акции на приносител от капитала на „Сатби
груп“ – АД, София, всяка с номинална стойност
1000 лв., с номера № АА000021 до № АА 000040,
по реда на чл. 560 и сл. ГПК и след като прецени, че съдържанието на молбата отговаря на
изискванията на чл. 561 ГПК, издава заповед за
неплащане по чл. 562 ГПК: по молба на Фиданка
Иванова Серафимова с постоянен адрес: Благоевград, ул. Стефан Стамболов № 1, ет. 7, ап. 1, в
качеството є на едноличен собственик и едноличен
търговец с фирма „Анакса – АНК Емилова – Фиданка Серафимова“, с ЕИК 203661083 (по данни
от TP – заличен търговец), за обезсилване на
20 бр. акции на приносител от капитала на „Сатби
груп“ – АД, София, всяка с номинална стойност
1000 лв., с номера № АА 000021 до № АА 000040,
като съдът насрочва открито съдебно заседание
на 5.12.2017 г. от 9 ч. за разглеждане на молбата
за обезсилване. Отправя покана до държателите
на акции на приносител от капитала на „Сатби
груп“ – АД, София, всяка с номинална стойност
1000 лв., с номера № АА 000021 до № АА 000040,
да заявят своите права най-късно до насроченото
открито съдебно заседание. В случай че не сторят това в указания срок, предупреждава всеки
държател на акции на приносител от капитала
на „Сатби груп“ – АД, София, всяка с номинална стойност 1000 лв., с номера № АА 000021 до
№ АА 000040, че същите ще бъдат обезсилени.
Нарежда на платеца „Сатби груп“ – АД, София,
с ЕИК 175322322, със седалище и адрес на управление: София, ул. Юнак № 24 (партер), да не
извършва никакви плащания на приносителите
на горепосочените акции на приносител от капитала на „Сатби груп“ – АД, София, всяка с
номинална стойност 1000 лв., с номера № АА
000021 до № АА 000040.
7802

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
31. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска асоциация по рециклиране“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на сдружението
на 15.12.2017 г. от 16 ч. в София, Грандхотел
„София“, зала „Сердика“, при следния дневен
ред: 1. приемане на доклад за дейността на УС
и КС на БАР; 2. приемане на отчет за разходите
на асоциацията за 2017 г.; 3. приемане на проектобюджет за 2018 г.; 4. приемане на насоки за
развитие на асоциацията; 5. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе на същото място в 17 ч. и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред са
в наличност в офиса на асоциацията за справки
и сведения по тях всеки работен ден от 9 до 17 ч.
7905
12. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в обществена полза „Сдружение на българските зъболекари“ – София, на
основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ кани членовете
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си на редовно общо събрание и отчетно-изборна конференция на 16.12.2017 г. в 9 ч. в София
в зала „Конферанс 3“ на Парк-хотел „Москва“
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
сдружението за 2017 г.; 2. отчет за финансовото
състояние; 3. избор на нов управителен съвет;
4. приемане на нови членове на сдружението; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 10 ч. същия
ден, на същото място и при същия дневен ред.
7869
23. – Управителният съвет на Военния спортен
клуб „Антена“ (ВСК „Антена“) – Бургас, на основание чл. 19 от устава на клуба и чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква годишно общо събрание на 20.12.2017 г. в
9 ч. в залата на в.ф. 26600 – Братово, при дневен
ред: избор на нов управителен съвет. Присъствието на всички членове е желателно. При кворум,
по-малък от 50 %, събранието ще се отложи с
2 часа и ще се проведе без значение от броя на
присъстващите членовете на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ. При невъзможност да присъства член
на ВСК „Антена“ може да упълномощи писмено
в свободна форма друг член на ВСК да го представлява на общото събрание.
7906
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Звездица“ – Димитровград, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетноизборно събрание на 23.01.2018 г. в 19 ч. в залата
на танцов ансамбъл „Звездица“ – Димитровград,
на бул. Г. С. Раковски № 18, Търговски дом, ет. 5,
западен вход, при следния дневен ред: 1. изключване на членове на сдружението; 2. приемане на
нови членове; 3. отчет за изминалия период; 4.
план за работата на сдружението през следващия
период; 5. избор на нов управителен съвет.
7842
5. – Управителният съвет на сдружение с общественополезна дейност „За децата на Добрич“,
Добрич, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 20.12.2017 г. в 17,30 ч. в гр.
Добрич, ул. Любен Каравелов № 6, вх. Б, ет. 3,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на сдружението от 2002 г. до 2016 г. и отчет за
финансовото му състояние; 2. освобождаване на
стари и приемане на нови членове; 3. избор на нов
управителен съвет на сдружението; 4. промяна
на адреса на управление; 5. промени в устава на
сдружението и приемане на нов устав; 6. разни.
7850
6. – Управителният съвет на сдружение в
частна полза „Българска мажоретна асоциация“ – Добрич, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 20.12.2017 г. в 17,30 ч. в
гр. Добрич, ул. Любен Каравелов № 6, вх. Б, ет. 3,
при следния дневен ред: 1. избор на нов председател на сдружението; 2. промяна на адреса на
управление; 3. промени в устава на сдружението
и приемане на нов устав; 4. разни.
7851
3. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Футболен клуб „Рудничар – Бела
вода“ – Перник, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 19.12.2017 г. в 18 ч. в Перник,
кв. Бела вода, ул. Хана Аспарух № 1, при следния
дневен ред: 1. утвърждаване на решение на УС
за приемане на нови членове на сдружението; 2.
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приемане на решение за определяне дейността на
сдружението в обществена полза; 3. приемане на
изменения в устава с оглед определянето дейността
в обществена полза; 4. избор на нов управителен
съвет. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
19 ч., на същото място и при същия дневен ред.
7865
10. – Управителният съвет на сдружение „Бултиш – Дружество на български и турски бизнесмени“ – Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо отчетно събрание на членовете на
29.11.2017 г. в 18 ч. в Пловдив в конферентната
зала на „Сити хотел“, с дневен ред – избор на
един нов член на УС. Поканват се всички членове на сдружението да вземат участие лично или
чрез упълномощени от тях лица. Събранието е
открито и за нечленове. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
7835
1. – Управителният съвет на сдружение „Клъстер Тракия икономическа зона“ – Пловдив, на
основание т. ІІ.22 от устава и чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на сдружението
на 11.12.2017 г. в 16 ч. в Пловдив, бул. Марица
№ 154, ет. 10, при следния дневен ред: 1. промяна
на устава на сдружението; проект за решение – ОС
променя устава на сдружението съгласно предложение на управителния съвет; 2. делегиране/
възлагане на правомощия на управителния съвет
във връзка с участие на сдружението в програми
и проекти, финансирани с европейски средства и
такива от държавния/общинския бюджет; проект
за решение – ОС делегира/възлага на управителния съвет всички изискващи се правомощия във
връзка с участие на сдружението в програми и
проекти, финансирани с европейски средства и
такива от държавния/общинския бюджет; 3. разни.
В поканата изрично да се впише, че при липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, респ. т. ІІ.25
от устава, събранието се отлага с един час и ще
се проведе на същото място и при същия дневен
ред независимо от това, колко членове се явят.
7870
11. – Управителният съвет на Училищното
настоятелство „Св. Йоан Екзарх“ при СУ „Д.
Матевск и“ – П ловдив, на основание ч л. 26
ЗЮЛНЦ свиква на 13.12.2017 г. в 18 ч. отчетноизборно събрание на настоятелството в сградата
на училището при следния дневен ред: 1. избор
на нов председател на училищно настоятелство
(УН) „Свети Йоан Екзарх“ при Средно училище
„Димитър Матевски“ – Пловдив; 2. избор на нов
управителен съвет на УН „Свети Йоан Екзарх“,
състоящ се от шест лица – членове на сдружението, за срок четири години (заседава поне веднъж
месечно); 3. избор на нов контролен съвет на УН
„Свети Йоан Екзарх“, състоящ се от председател
и двама членове, за срок две години; единият
от членовете е представител на СУ „Димитър
Матевски“; 4. разни/други.
7836
1. – Управителният съвет на сдружение „Активно равновесие“, Пловдив, на основание чл. 26,
ал. 1 ЗЮЛНЦ и устава свиква общо събрание на
членовете на сдружението на 15.12.2017 г. в 17 ч. на
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адрес: Пловдив, ул. Ген. Данаил Николаев № 73,
при следния дневен ред: 1. вземане на решение
за прекратяване на сдружението и извършване
на процедура по ликвидация и обявяването є;
2. освобождаване от отговорност членовете на
управителния съвет; 3. избор на ликвидатор; 4.
вземане на решение за определяне на възнаграждението на ликвидатора; 5. определяне срок на
ликвидационното производство; 6. възлагане на
ликвидатора да обнародва покана до кредиторите
на сдружението и да уведоми ТД на НАП и НОИ.
Канят се членовете на сдружението да присъстват
лично или чрез упълномощени лица. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден един час по-късно, на
същото място и при същия дневен ред независимо
от броя на присъстващите членове на сдружението.
Материалите за събранието са на разположение на
адреса на управление – Пловдив, ул. Ген. Данаил
Николаев № 73, всеки работен ден от 10 до 17 ч.
7866
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел в частна полза „Лаута Арми Боен
клуб“ – Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква на 18.12.2017 г. в 16 ч. в сградата на бул.
Шести септември № 177, Пловдив – седалището на
сдружението, общо събрание, при следния дневен
ред: 1. вземане на решение за изменение на чл. 2
(1) от устава на сдружението, което се изразява в
промяна на името – от „Лаута Арми Боен клуб“
на „Лаута Арми Боксов клуб“, като ще се изписва
и на латиница „LAUTA ARMY BOXING CLUB“; 2.
вземане на решение за изменение на ІІ. Целите на
сдружението и средствата, за тяхното постигане и
ІV. Предмета на дейност от устава на сдружението.
7895
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11. – Уп р а в и т е л н и я т с ъв е т н а Ас о ц и ация „Диабет“ – Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на асоциацията
на 18.12.2017 г. в Пловдивския международен
панаир, палата № 7, в 14 ч. при следния дневен
ред: 1. избор на нов управителен съвет; 2. избор
на нов контролен съвет; 3. лекция за лечението
на диабета; 4. разни.
7896
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Проватон овеч“, Провадия,
на основание чл. 12, ал. 1 от устава във връзка
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на 11.12.2017 г. в 18 ч. в Провадия, кв.
Север, административната сграда на „Провадия Автотранспорт“, ет. 1, при следния дневен
ред: 1. вземане на решение за промяна името,
седалището и адреса на управление на сдружението; 2. приемане на нов (изменен) устав
на сдружението; 3. изключване на членове на
сдружението и приемане на нови; 4. избор на
нов управителен съвет; 5. други. Писмените
материали по дневния ред са на разположение
на членовете в деловодството на сдружението по
адреса на управление от 9 до 17 ч. всеки работен
ден и ще бъдат предоставени при поискване на
лицата, които по закон представляват членовете
или техни представители с нотариално заверени
пълномощни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един
час на същото място и при същия дневен ред
и може да се проведе, колкото и членове да се
явят съгласно разпоредбите на чл. 13 от устава
на сдружението.
7871

СЪОБЩЕНИE НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-750-05-112 от 18 август 2017 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 70 от 2017 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2018 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване на електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
Съгласно чл. 11, т. 2 от Закона за „Държавен вестник“ срокът на обнародване на обявленията в
неофициалния раздел е не по-късно от един месец от постъпването им.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, факс 939-36-74, 981-17-11
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
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