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ЗАКОН

за изменение на Закона за обществените
библиотеки (обн., ДВ, бр. 42 от 2009 г.; изм.,
бр. 74 от 2009 г., бр. 38 от 2010 г. и бр. 15 и
68 от 2013 г.)
§ 1. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. (1) В Министерството на културата
се създава и поддържа публичен регистър на
обществените библиотеки по ред, определен с
наредба на министъра на културата. Регистърът
е публичен и се поддържа в електронен вид.
(2) За вписване в регистъра по ал. 1 се
подава за явление, което вк лючва данни,
определени с наредбата по ал. 1, относно изпълнение на изискванията на чл. 8, ал. 1 и 2.
(3) Заявлението с приложените към него
документи се изпраща по електронен път
или се представя на електронен носител. В
случаите, когато заявлението се подава по
електронен път, се спазват изискванията на
Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
(4) Министърът на културата или оправомощено от него длъжностно лице в 14-дневен
срок от датата на подаване на заявлението
по ал. 2 извършва вписване и издава удостоверение за вписване или мотивирано отказва
вписване, като уведомява писмено заявителя
в същия срок.
(5) Отказът по ал. 4 подлежи на обжалване
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.“
Заключителни разпоредби
§ 2. В срок три месеца от влизането в сила
на този закон министърът на културата издава
наредбата по чл. 10, ал. 1.
§ 3. В едногодишен срок от влизането в сила
на този закон Министерството на културата
осигурява условия за приемане на документи

и заявления, подавани за вписване в регистъра
по чл. 10, по електронен път.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 21 декември 2017 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
9982

УКАЗ № 270
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 защита на конкуренцията, приет от 44-то
Народно събрание на 21 декември 2017 г.
Издаден в София на 28 декември 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
защита на конкуренцията (oбн., ДВ, бр. 102
от 2008 г.; изм., бр. 42 от 2009 г., бр. 54 и 97
от 2010 г., бр. 73 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г.,
бр. 15 от 2013 г. и бр. 56 от 2015 г.)
§ 1. Член 104 се отменя.
§ 2 . С ъ з да ва с е гл а ва пе т н а де с е т а с
чл. 105 – 120:
„ Г л а в а

п е т н а д е с е т а

О Т Г ОВ ОРНО С Т З А Н Е ПОЗВ ОЛ Е НО
УВРЕЖДАНЕ
Раздел I
Общи правила
Искове за обезщетение
Чл. 105. (1) За причинени вреди вследствие
на извършени нарушения по този закон виновното лице дължи обезщетение.
(2) Право на обезщетение в пълен размер
имат всички физически и юридически лица,
на които са причинени вреди, дори когато
нарушението не е било насочено директно
срещу тях.
(3) Исковете за обезщетение се предявяват
по реда на Гражданския процесуален кодекс.
(4) Влязлото в сила решение на Върховния
административен съд, което потвърж дава
решение на комисията за установяване на
извършено нарушение по закона, има обвързваща сила за гражданския съд относно факта
на нарушението и нарушителя. Обвързваща
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сила за гражданския съд относно факта на
нарушението и нарушителя има и решение
на комисията, което не е обжалвано или
жалбата срещу него е оттеглена.
Обезщетение в пълен размер
Чл. 106. (1) Обезщетението в пълен размер
поставя увреденото лице в положението, в
което то би се намирало, ако нарушението
на правото на конк у ренци ята не е било
извършено.
(2) Обезщетението в пълен размер обхваща правото на обезщетение за претърпяната
загуба и за пропуснатите ползи заедно с
дължимата законна лихва.
(3) Обезщетението в пълен размер не
може да бъде прекомерно спрямо претърпяната вреда.
Раздел II
Отговорност за непозволено увреждане вследствие нарушение по глави трета и четвърта
и по чл. 101 и 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз
Прехвърляне на надценки
Чл. 107. (1) Всек и, който е прет ърп ял
вреди, независимо дали е пряк, или непряк
купувач, има право на обезщетение.
(2) Обезщетение може да се търси и когато
нарушението на правото на конкуренцията е
свързано с доставка за предприятието, което
е извършило нарушението.
(3) Обезщетението за претърпените загуби
на всяко ниво от веригата на доставки не
може да надвишава надценката на това ниво.
(4) Увреденото лице има право на обезщетение за пропуснати ползи, включително
при пълно или частично прехвърляне на
надценката по веригата на доставки.
(5) Съдът определя размера на надценката,
която е била прехвърлена на друго ниво на
веригата на доставки.
Възражение за прехвърлена надценка
Чл. 108. Ответник по иск за обезщетение
за вреди може да възрази, че ищецът е прехвърлил цялата или част от надценката по
веригата на доставки. Ответникът следва да
докаже фактите, на които основава своето
възражение.
Непреки купувачи
Чл. 109. (1) При преценка на основателността на иска за обезщетение за вреди и
за определяне на размера на обезщетението
съдът отчита дали и до каква степен на ищеца
е прехвърлена надценка. Съществуването и
размерът на това прехвърляне се доказват
от ищеца.
(2) До доказване на противното се приема,
че е налице прехвърляне на надценка, когато
непрекият купувач е доказал, че:
1. ответникът е извършил нарушение на
правото на конкуренцията;
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2. нару шението на правото на конк уренцията е довело до надценка за прекия
купувач, и
3. непрекият купувач е закупил стоките
или услугите – предмет на нарушението, или
е закупил стоки или услуги, получени или
съдържащи такива стоки и услуги.
Искове за обезщетение за вреди от ищци от
различни нива на веригата на доставки
Чл. 110. (1) При преценката на отговорността на нарушителя при искове за вреди,
предявени от ищци от различни нива на
веригата за доставки, са относими следните
обстоятелства:
1. наличието на искове за обезщетение
за вреди, които са свързани със същото нарушение, но са предявени от ищци от други
нива на веригата на доставки;
2. съдебните решения по исковете за обезщетение за вреди, посочени в т. 1;
3. публично достъпна информация относно
прилагането на правото на конкуренцията
от страна на компетентните органи.
(2) Алинея 1 не засяга правомощията на
националните съдилища съгласно чл. 30 от
Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския
парламент и на Съвета от 12 декември 2012 г.
относно компетентността, признаването и
изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (OB, L 351/1 от 20
декември 2012 г.).
Давност
Чл. 111. (1) Давността започва да тече от
деня на преустановяване на нарушението,
при условие че ищецът знае или може да се
предполага, че знае за:
1. поведението, което представлява нарушение на правото на конкуренцията;
2. причинените му вреди, и
3. нарушителя.
(2) Давността се прекъсва с образуване на
производство по установяване на извършено
нарушение от орган за защита на конкуренцията. По време на производството пред
комисията давност не тече, като нова давност
започва да тече след изтичането на една
година от влизането в сила на решението, с
което се установява извършено нарушение,
или от приключването на производството
пред органа.
(3) При иск за обезщетение на вреди
срещу освободено от санкция лице давността започва да тече от момента, в който се
установи, че обезщетение в пълен размер
не може да бъде получено от останалите
нарушители, които са солидарно отговорни
за причинените вреди.
(4) При извънсъдебно уреждане на спор
относно претенция за вреди давност не тече,
докато трае уреждането на спора, и само по
отношение на участващите в него страни.
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Извънсъдебно уреждане на спор относно претенция за вреди
Чл. 112. (1) Съдът, сезиран с иск за обезщетение за вреди, може да спре за срок до две
години образуваното пред него производство,
когато страните у частват в извънсъдебно
уреждане на спора, който е предмет на делото.
(2) При постигане на извънсъдебно уреждане на спора претенцията на съответното
увредено лице относно вредите, причинени
му от нарушението, се намалява с дела на
споразумелия се с него съизвършител на нарушението. Останалата част от претенцията
на увреденото лице може да се предяви само
срещу неучаствали в уреждането на спора
съизвършители.
(3) Когато неучаствали в уреждането на
спора съизвършители не могат да заплатят
обезщетение за вредите, съответстващи на
останалата част от претенцията на увреденото лице, участвало в уреждането на спора,
последното може да п ред яви остана лата
част от претенцията си срещу участвалия в
уреждането на спора съизвършител. Прилагането на настоящата разпоредба може да
бъде изрично изключено от страните при
уреждане на спора.
Определяне размера на вредите
Чл. 113. (1) По искане на съда комисията в
рамките на своята компетентност му оказва
съдействие във връзка с определяне размера
на вредите, когато това е необходимо за защита интересите на увреденото лице.
(2) До доказване на противното се предполага, че картелът причинява вреди.
(3) Ако се установи, че ищецът е претърпял вреди, съдът присъжда обезщетение по
реда на чл. 162 от Гражданския процесуален
кодекс, дори когато, въз основа на наличните
доказателства, е невъзможно с точност да се
определи размерът на причинените вреди.
Действие на решенията на органите за защита на конкуренцията или на съдилищата на
държавите – членки на Европейския съюз
Чл. 114. (1) Влязло в сила решение на орган
за защита на конкуренцията или на съд на
друга държава – членка на Европейския съюз,
с което се установява нарушение на правото
на конкуренция, може да бъде представено
като доказателство в производство за обезщетение на вреди. До доказване на противното
съдът следва да приеме за уставен факта на
нарушението и нарушителя.
(2) По отношение на действието на решенията на Европейската комисия се прилага
член 16 от Регламент (ЕО) № 1/2003.
Солидарна отговорност
Чл. 115. (1) Когато нарушението на правото на конкуренцията е извършено от две
или повече предприятия или сдружения на
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предприятия, те носят солидарна отговорност
за вредите, причинени от нарушението.
(2) Без да се засяга правото на обезщетение в пълен размер, когато съизвършител е
малко или средно предприятие по смисъла на
Закона за малките и средните предприятия,
то носи отговорност единствено пред своите
преки и непреки купувачи или доставчици,
когато:
1. пазарният му дял от съответния пазар
е бил под 5 на сто през целия период на
нарушението, и
2. прилагането на правилата за солидарна
отговорност би застрашило по непоправим
начин неговата икономическа жизнеспособност и би довело до това неговите активи да
загубят цялата си стойност.
(3) Изключението по ал. 2 не се прилага,
когато:
1. малкото или средното предприятие е
имало водеща роля при извършването на
нарушението или е принудило други предприятия да участват в него, или
2. се установи, че малко или средно предприятие вече е извършвало нарушение на
правото на конкуренцията.
(4) Освободено от санкция лице носи солидарна отговорност, както следва:
1. пред преките и непреките си купувачи
или доставчици, и
2. пред други увредени лица само когато
не може да бъде получено обезщетение в
пълен размер от другите предприятия, които
са участвали в същото нарушение.
Регресен иск
Чл. 116. (1) Съизвършител, който е изпълнил повече от своя дял, има право на
регресен иск срещу всеки от останалите
съизвършители за разликата съобразно тяхната относителна отговорност за вредите,
причинени от нарушението на правото на
конкуренцията. Сумата, дължима от съизвършител, който е освободено от санкция лице,
не може да надхвърля размера на вредите,
които той е причинил на своите преки или
непреки купувачи или доставчици.
(2) В случаите на вреди, причинени на
лица, различни от преките или непреките
купувачи или доставчици на нарушителите,
сумата, дължима на останалите съизвършители от освободено от санкция лице, се
определя съобразно неговата относителна
отговорност за тези вреди.
(3) Съизвършител на нарушение на правото
на конкуренция, неучаствал в извънсъдебно
уреждане на спор за вреди, причинени от
нарушението, няма право на регресен иск
срещу съизвършител, участвал в уреждането
на спора.
(4) При определяне размера на сумата,
която съдът може да присъди на съизвър-
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шител, участвал в извънсъдебно уреждане
на спора, по негов регресен иск срещу друг
съизвършител, се вземат предвид както относителната отговорност на нарушителите за
причинените вреди от нарушението, така и
размерът на всички обезщетения, изплатени
при извънсъдебното уреждане на спора.
Представяне на доказателства
Чл. 117. (1) При мотивирано искане на ищеца, основаващо се на разумно достъпни факти
и доказателства, съдът може да разпореди на
ответника или на трето лице да представят
доказателствата от значение за делото, които са под техен контрол. С право да поиска
представяне на доказателства от значение за
делото разполага и ответникът. Настоящата алинея не засяга правомощията на съда
съгласно Регламент (ЕО) № 1206/2001 на
Съвета от 28 май 2001 г. относно сътрудничеството между съдилищата на държавите
членки при събиране на доказателства по
граждански или търговски дела (ОВ, L 174/1
от 27 юни 2001 г.).
(2) Съд ът разпореж да п редс та вя не на
доказателства, които са посочени възможно
най-точно и конкретно в доказателственото
искане.
(3) Съдът преценява пропорционалността
на доказателственото искане, отчитайки законните интереси на всички засегнати страни
и трети лица, като взема предвид:
1. степента, в която претенцията на ищеца
или защитата на ответника се подкрепят от
фактите и доказателствата, които обосновават
искането за представяне на доказателства;
2. обхвата и разходите по представянето
на доказателства, особено за третите лица,
като не допуска неконкретизирани искания
за представяне на доказателства, които не са
от значение за страните по делото;
3. дали доказателствата, чието представяне
се иска, съдържат поверителна информация,
особено такава, която се отнася до трети
лица, и съществуващия режим за защита на
тази поверителна информация.
(4) Съдът разпорежда представянето на
доказателства, съдържащи поверителна информация, в случаите, в които счита, че те
са от значение за иска за обезщетение за
вреди. Съдът предприема ефективни мерки
за защита на доказателствата, съдържащи
производствена, търговска или друга защитена от закона тайна.
(5) Съдът прилага приложимото право на
Европейския съюз и националното законодателство на Република България за опазване
на професионалната тайна.
(6) Преди да разпореди представянето на
доказателства, съдът може да даде възможност на лицата, от които се изисква тяхното
представяне, да бъдат изслушани.

ВЕСТНИК

С Т Р. 5

(7) Недопустим е отказ за предоставяне на
доказателства поради възможността същите
да бъдат използвани срещу лицето, от което
са поискани, при искове за обезщетение за
вреди вследствие на нарушение на правото
на конкуренцията.
Представяне на доказателства, събрани по
преписка на орган за защита на конкуренцията
Чл. 118. (1) Когато разпорежда представяне на доказателства, събрани по преписка
на орган за защита на конкуренцията, съдът
преценява пропорционалността на доказателственото искане в съответствие с чл. 117,
ал. 3, като отчита и следните обстоятелства:
1. дали искането е формулирано конкретно
с оглед на характера, предмета и съдържанието на документите, или е формулирано
като искане от общ характер;
2. дали страната, поискала представянето
им, го е направила във връзка с иск за обезщетение за вреди пред национален съд, и
3. необход и мос т та о т гара н т и ра не на
ефективността на прилагането на правото
на конкуренция от страна на публичните
органи в съответствие с ал. 2 и 4 или по
искане на орган за защита на конкуренцията
в съответствие с ал. 9.
(2) Съдът разпорежда на органа за защита
на конкуренцията представянето на доказателства, съдържащи се в негова преписка,
когато дадена страна или трето лице не е в
състояние да представи тези доказателства.
(3) Не се допуска събирането на доказателства, които представляват вътрешни документи на органа за защита на конкуренцията,
включително кореспонденцията му с други
органи за защита на конкуренцията.
(4) Съдът може да разпореди представянето на следните доказателства само след
като орган за защита на конкуренцията е
приключил образуваното пред него производство с постановяването на решение или
на друго основание:
1. информация, която е била изготвена от
физическо или юридическо лице специално
за производство пред орган за защита на
конкуренцията;
2. информация, която е била изготвена от
орган за защита на конкуренцията и е била
изпратена на страните в хода на воденото от
него производство;
3. заявления за постигане на споразумение,
които са оттеглени.
(5) Не се допуска събирането на следните
доказателства:
1. искане за освобождаване от санкция
или намаляване на санкции, и
2. искане за постигане на споразумение.
(6) По искане на ищеца съдът може да
провери дали съдържанието на доказателствата, посочени в а л. 5, съответства на
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определенията по § 1, т. 34 и 36 от допълнителните разпоредби. Не се предоставя достъп
на други страни или на трети лица до тези
доказателства. При извършване на проверката
съдът може да поиска съдействие единствено
от компетентния орган за защита на конкуренцията. Подателите на исканията по ал. 5
имат право да бъдат изслушани пред съда.
(7) В случай че ал. 5 се прилага само
за части от исканите доказателства, съдът
ги оценява в останалата им част съгласно
ал. 1 – 6.
(8) Орган за защита на конкуренцията
може по своя преценка да представи писмени
възражения относно пропорционалността на
искането за представяне на доказателства
пред съда.
Ограничения за използването на доказателства,
получени единствено чрез достъп до преписката
на орган за защита на конкуренцията
Чл. 119. (1) Доказателствата, изброени
в чл. 118, ал. 5, които са получени от физическо или юридическо лице единствено
чрез упражняване на правото му на достъп
до преписката на орган за защита на конкуренцията, са недопустими по искове за
обезщетение за вреди.
(2) Доказателствата, изброени в чл. 118,
ал. 4, които са получени от физическо или
юридическо лице единствено чрез упражняване на правото му на достъп до преписката
на орган за защита на конкуренцията, са недопустими по искове за обезщетение за вреди,
преди органът за защита на конкуренцията
да приключи воденото от него производство
с постановяване на решение или на друго
основание.
(3) Доказателства, които са получени от
физическо или юридическо лице единствено
чрез упражняване на правото му на достъп
до преписката на орган за защита на конкуренцията и които не попадат в обхвата на
ал. 1 или 2, могат да бъдат използвани само
по иск за обезщетение за вреди, предявен от
това лице или от физическо или юридическо
лице, което е встъпило в неговите права,
вк л юч и т ел но л и це, п ри до би ло нег ово т о
право на иск.
Имуществени санкции и глоби
Чл. 120. (1) Физическите лица, които са
страни, трети лица или техните представители
се наказват от съда с глоба в размер от 500
до 50 000 лв. в случай на:
1. неизпълнение на разпореждане на съда
за представяне на доказателства;
2. унищожаване на доказателства от значение за делото;
3. неизпълнение на задълженията, наложени с разпореждане на съда, за защита на
поверителна информация;
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4. нарушаване на ограниченията за използване на доказателства, предвидени в
чл. 118 и 119.
(2) Юридическите лица, които са страни,
трети лица или техните представители се
наказват от съда с имуществена санкция в
размер от 5000 до 500 000 лв. в случай на:
1. неизпълнение на разпореждане на съда
за представяне на доказателства;
2. унищожаване на доказателства от значение за делото;
3. неизпълнение на задълженията, наложени с разпореждане на съда, за защита на
поверителна информация;
4. нарушаване на ограниченията за използване на доказателства, предвидени в
чл. 118 и 119.
(3) Съдът може и да приеме за доказани
фактите, относно които страната е създала
пречки за събиране на доказателства, както
и да присъди разноските по делото в тежест
на неизправната страна.“
§ 3. В доп ъ лни т елни т е разпоредби се
правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1:
а) точка 5 се изменя така:
„5. „Картел“ е споразумение и/или съгласувана практика между две или повече
предприятия с цел координиране на тяхното
конкурентно поведение на съответния пазар
или повлияване на съответните параметри на
конкуренция чрез практики, като например
определяне или координиране на покупните или продажните цени или други условия
на т ърговия, вк лючително по отношение
на правата на интелектуална собственост,
определяне на квоти за производството или
продажбите, подялба на пазари и клиенти,
вк лючително манипулиране на публични
търгове или конкурси, ограничения на вноса
или износа или антиконкурентни действия
срещу други конкуренти.“;
б) създават се т. 19 – 43:
„19. „Нарушение на правото на конкуренцията“ е нарушение на чл. 101 или 102 от
Договора за функционирането на Европейския
съюз или на чл. 15 или 21 от този закон.
20. „Нарушител“ е предприятието или
сдружението на предприятия, което е извършило нарушение на правото на конкуренция.
21. „Национално право на конкуренцията“
са разпоредбите на националното право, които принципно уреждат същите обществени
отношения като тези по чл. 101 и 102 от Договора за функционирането на Европейския
съюз и които се прилагат по едно и също
дело, успоредно с правото на конкуренция
на Съюза, съгласно член 3, параграф 1 от
Регламент (ЕО) № 1/2003, като се изключват
разпоредбите на националното право, в които
се предвижда наказание глоба за физически
лица, освен доколкото глобите са наказателна
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мярка, чрез която се осигурява прилагането
на правилата в областта на конкуренцията,
приложими към предприятията.
22. „Съизвършител“ е участник в нарушение на правото на конкуренцията, извършено
от повече от един нарушител.
23. „Иск за обезщетение за вреди“ е иск,
с който пред съд се предявява претенция за
претърпени вреди от лице, което твърди, че
е увредено, или коeто действа от името на
едно или няколко лица, които твърдят, че са
увредени, или от физическо или юридическо
лице, което е правоприемник на лице, което
твърди, че е увредено, включително лицето,
придобило правото на иск.
24. „Претенция за претърпени вреди“ е
претенция за обезщетение за вреди, причинени вследствие на нарушение на правото
на конкуренцията.
25. „Увредено лице“ е физи ческо и ли
юридическо лице, което е претърпяло вреди, причинени в резултат на нарушение на
правото на конкуренция.
26. „Национален орган за защита на конкуренцията“ е орган, определен от държава
членка съгласно член 35 от Регламент (ЕО)
№ 1/2003 като отговорен за прилагането на
чл. 101 и 102 от Договора за функционирането
на Европейския съюз.
27. „Орган за защита на конкуренцията“
е Европейската комисия или орган, определен от държава членка съгласно член 35 от
Регламент (ЕО) № 1/2003 като отговорен за
прилагането на чл. 101 и 102 от Договора за
функционирането на Европейския съюз на
нейна територия, или и двете, в зависимост
от контекста.
28. „Национален съд“ е съд или юрисдикция на държава членка по смисъла на
член 267 от Договора за функционирането
на Европейския съюз.
29. „Съд, упражняващ съдебен контрол“
е национален съд, който при общия ред за
обжалване разполага с правомощието да
упражнява съдебен контрол върху актовете
на национален орган за защита на конкуренцията или върху съдебни актове, постановени
по актове на национален орган за защита на
конкуренцията, независимо дали този съд
има правомощието да установява нарушения
на правото на конкуренцията.
30. „Решение за установяване на нарушение“ е решение на орган за защита на конкуренцията или на съд, упражняващ съдебен
контрол, с което се установява нарушение
на правото на конкуренция.
31. „Окончателно решение за установяване
на нарушение“ е решение за установяване на
нарушение, което не подлежи на обжалване
или вече не може да бъде обжалвано по
общия ред.
32. „Доказателст ва“ са вси чк и ви дове
доказателства независимо от източника им,
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допустими пред сезирания национален съд,
и по-специално документи и всички други
вещи, съдържащи информация, независимо
от носителя, на който тя се съхранява.
33. „Програма за освобождаване от санкция
или намаляване на санкции“ е програма, свързана с прилагането на член 101 от Договора
за функционирането на Европейския съюз
или на чл. 15, въз основа на която участник
в таен картел, независимо от другите предприятия, участващи в картела, сътрудничи
при разследването, провеждано от орган за
защита на конкуренцията, като доброволно
предоставя данните, с които разполага, относно картела и ролята на участника в него,
в замяна на което, чрез решение или чрез
прекратяване на производството, участникът
се освобождава от санкция за участието му
в картела или размерът на неговата санкция
се намалява.
34. „Искане за освобождаване от санкция
или за намаляване на санкции“ е устно или
писмено доброволно изявление, направено
пред орган за защита на конкуренцията от
предприятие или физическо лице, или от
тяхно име, в което се описват известните
им данни относно даден картел и ролята
на предприятието или на физическото лице
в него, като изявлението е изготвено с цел
у частие в програма за освобож даване от
санкция или за намаляване на санкции, като
не включва вече съществуваща информация.
35. „Вече съществуваща информация“ са
данни, които съществуват независимо от
производство пред орган за защита на конкуренцията, без оглед на това, дали такава
информация се съдържа в преписката на
органа за защита на конкуренцията.
36. „Искане за постигане на споразумение“ е доброволно изявление, направено от
предприятие или от негово име пред орган
за защита на конкуренцията, което съдържа
потвърждение от предприятието или отказ
от оспорване на неговото участие в нарушение на правото на конкуренция, както и
неговата отговорност за това нарушение на
правото на конкуренция, като изявлението
е изготвено с цел прилагане на опростена
или ускорена процедура.
37. „Освободено от санкция лице“ е предприятие или физическо лице, което е било
освободено от санкция от орган за защита
на конкуренцията в рамките на програма за
освобождаване от санкция или за намаляване
на санкции.
38. „Надценка“ е разликата между действително платената цена и цената, която би
била определена при липса на нарушение на
правото на конкуренция.
39. „Извънсъдебно уреждане на спор“ е
всеки способ, който дава възможност на
страните за разрешаване на спор относно
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претенция за претърпени вреди по извънсъдебен ред.
40. „Доброволна спогодба“ е споразумение, постигнато чрез решаване на спор по
взаимно съгласие.
41. „Пряк купувач“ е физическо или юридическо лице, което е придобило пряко от
нарушителя продукти или услуги, които са
предмет на нарушение на правото на конкуренцията.
42. „Непряк купувач“ е физическо или
юридическо лице, което е придобило непряко
от нарушителя, а от пряк купувач или от
последващ купувач продукти или услуги,
които са предмет на нарушение на правото
на конкуренцията, или продукти или услуги,
съдържащи или получени от такива продукти
или услуги.
43. „Верига на доставки“ е налице, когато
стоки или услуги се прехвърлят последователно на различни нива на търговията,
в първоначален или в преработен вид, до
реализирането на краен продукт на пазара.“
2. В § 2 след думата „реклама“ се добавя
„и на Директива 2014/104/ЕС на Европейския
парламент и Съвета от 26 ноември 2014 г. относно някои правила за уреждане на искове за
обезщетение за вреди по националното право
за нарушения на разпоредбите на правото на
държавите членки и на Европейския съюз в
областта на конкуренцията (OB, L 349/1 от
5 декември 2014 г.)“.
Допълнителна разпоредба
§ 4. Навсякъде в закона думите „чл. 81 и
82 от Договора за създаване на Европейската
общност“ се заменят с „чл. 101 и 102 от Договора за функционирането на Европейския
съюз“, думите „чл. 81 от Договора за създаване на Европейската общност“ се заменят
с „чл. 101 от Договора за функционирането
на Европейския съюз“, думите „чл. 81, ал. 1
от Договора за създаване на Европейската
общност“ се заменят с „чл. 101, ал. 1 от Договора за функционирането на Европейския
съюз“, а думите „чл. 81, ал. 3 от Договора
за създаване на Европейската общност“ се
заменят с „чл. 101, ал. 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз“.
Преходна разпоредба
§ 5. Заварените до 26 декември 2014 г. производства по искове за обезщетение за вреди
пред националните съдилища се довършват
по реда, по който са били образувани.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 21 декември 2017 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
9981
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УКАЗ № 271
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 изпълнение на Конвенцията по касетъчните
боеприпаси и Конвенцията за забраната на
използването, складирането, производството
и трансфера на противопехотни мини и за
тяхното унищожаване, приет от 44-то Народно
събрание на 21 декември 2017 г.
Издаден в София на 28 декември 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
изпълнение на Конвенцията по касетъчните
боеприпаси и Конвенцията за забраната на
използването, складирането, производството
и трансфера на противопехотни мини и за
тяхното унищожаване (ДВ, бр. 95 от 2015 г.)
Параграф единствен. В чл. 6 се правят
следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) При унищожаване на касетъчни боеприпаси на Въоръжените сили на Република
България, коeто се извършва извън територията
на Република България, отпадъчните взривни
вещества, празни опаковки и метали преминават в собственост на лицето по чл. 8, ал. 1.“
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 21 декември 2017 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
9984

УКАЗ № 272
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 движението по пътищата, приет от 44-то
Народно събрание на 21 декември 2017 г.
Издаден в София на 28 декември 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20
от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76
от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85
и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105
от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 80, 82, 85 и 102
от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и 109 от 2007 г.,
бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 2008 г., бр. 74, 75,
82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98 и 100 от 2010 г.,
бр. 10, 19, 39 и 48 от 2011 г.; Решение № 1 на
Конституционния съд от 2012 г. – бр. 20 от
2012 г.; изм., бр. 47, 53, 54, 60 и 75 от 2012 г.,
бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г.,
бр. 14, 19, 37, 79, 92, 95, 101 и 102 от 2015 г.,
бр. 13, 50, 81, 86, 98 и 101 от 2016 г. и бр. 9,
11, 54, 58, 77 и 97 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 100, ал. 1 т. 6 се изменя така:
„6. документ, отразяващ датата за извършване на следващия периодичен преглед за
проверка на техническата изправност, удостоверяващ, че моторното превозно средство,
което управлява, и тегленото от него ремарке
се допускат за движение по пътищата, отворени за обществено ползване.“
§ 2. В чл. 101 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Разпоредбата на ал. 2 не се прилага
при възникване или констатиране на опасни
неизправности.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) Неизправностите и тяхната класификация се определят с наредбата по чл. 147, ал. 1.“
§ 3. В чл. 102, т. 1 думите „неправоспособен
водач“ се заменят с „лице, което не е правоспособен водач или не притежава съответното свидетелство за управление, валидно за
категорията, към която се отнася моторното
превозно средство“.
§ 4. В чл. 127 се създава ал. 4:
„(4) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията, съгласувано
с министъра на вътрешните работи, определя
с наредба условията и реда за укрепване на
превозваните товари.“
§ 5. В чл. 140, ал. 2 изречение второ се
изменя така: „С наредбата се определят и
случаите, в които на моторните превозни
средства и теглените от тях ремаркета при
първоначална регистрация се извършва преглед за техническата им изправност и тяхното
комплектуване.“
§ 6. В чл. 143 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се ал. 15а:
„(15а) Забранява се манипулацията на
километропоказателя на моторните превозни
средства, с изключение на смяната на километропоказателя при установена повреда, което
се удостоверява с декларация от извършилия
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ремонта, в която са посочени дата на ремонта,
показанието на стария километропоказател
и показанието на поставения километропоказател.“
2. В ал. 16 думите „технически данни“ се
заменят с „данни“.
3. В ал. 20 думата „форматите“ се заменя
с „вида и форматите“.
§ 7. В чл. 147 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Регистрираните моторни превозни
средства и теглените от тях ремаркета и пътните превозни средства, с които се извършват
превози с атракционна цел, с изключение на
пътните превозни средства на поделенията на
въоръжените сили, специалните пътни превозни средства, предназначени за борба с пожарите, и пътните превозни средства с животинска
тяга, подлежат на задължителен периодичен
преглед за проверка на техническата им изправност. Условията и редът за извършване на
прегледа на превозните средства, с изключение
на самоходните машини, колесните трактори
с максимална конструктивна скорост, ненадвишаваща 40 km/h, и ремаркетата, теглени
от тях, се определят с наредба на министъра
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията съгласувано с министъра на
вътрешните работи.“
2. В ал. 2 след думата „трактори“ се добавя „с максимална конструктивна скорост,
ненадвишаваща 40 km/h“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Пътните превозни средства подлежат
на периодичен преглед за проверка на техническата им изправност, както следва:
1. превозните средства от категория N1 и
превозните средства от категория М1, с изключение на леките таксиметрови автомобили,
къмпинг-автомобилите и линейките – преди
изтичане на третата и петата година от датата
на първоначалната им регистрация като нови,
след което всяка година;
2. лек ите таксимет рови автомобили и
превозните средства от категории M2 и М3,
с изключение на къмпинг-автомобилите – на
всеки 6 месеца;
3. тролейбусите и трамвайните мотриси – на всеки 6 месеца;
4. превозните средства от категории N2, N3,
O2, O3 и О4, с изключение на къмпинг-ремаркетата, от чиято първоначална регистрация
са минали не повече от 10 години – всяка
година, след което – на всеки 6 месеца;
5. на всеки две години – превозните средства от категории:
а) L3, L3e, L4, L4e, L5, L5e, L7, L7e и О1;
б) L1, L1e, L2, L2e, L6, L6e;
6. линейките, къмпинг-автомобилите, къмпинг-ремаркетата от категории O2, O3 и О4,
колесните трактори с максимална конструк-
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тивна скорост, надвишаваща 40 km/h, и пътните превозни средства, с които се извършват
превози с атракционна цел – всяка година.“
4. Създава се нова ал. 5:
„(5) Пътните превозни средства се представят на периодичен преглед за проверка на
техническата им изправност, като сроковете
по ал. 3 не се прилагат при:
1. временно спиране от движение на превозно средство поради техническа неизправност, възникнала вследствие на произшествие
и предизвикала някои от повредите и/или
неизправностите по чл. 101, ал. 3, или при
нарушаване на системата за активна или
пасивна безопасност на превозното средство;
2. изменение в конструкцията на превозното средство, свързано с безопасността на
превозното средство или опазването на околната среда, или промяна на категорията му.“
5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
след думата „среда“ се поставя запетая и се
добавя „нивото на шума“.
6. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея
думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 6“.
7. Досегашните ал. 7 и 8 стават съответно
ал. 8 и 9.
8. Създават се ал. 10 – 14:
„(10) Издадените удостоверения за техническа изправност и знаци за периодичен преглед
за проверка на техническата изправност на
пътни превозни средства запазват валидността
си при промяна на собственика на пътното
превозно средство, когато не се подменят
табелите с регистрационните номера.
(11) Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“ води регистър на извършените периодични прегледи за проверка на
техническата изправност на пътните превозни
средства.
(12) В регистъра по ал. 11 се съдържа информация за:
1. идентифицирането на превозното средство;
2. показанието на километропоказателя и
техническите характеристики на превозното
средство, необходими за извършването на
прегледа;
3. лицето, представило превозното средство
на преглед;
4. контролно-техническия пункт, в който
е извършен прегледът;
5. датата, на която е извършен прегледът;
6. председателя на комисията и техническия
специалист, които са извършили прегледа;
7. резултатите и заключението от извършения преглед;
8. описание на неизправностите, ако са
констатирани такива;
9. датата за извършване на следващия
преглед;
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10. издадените документи за техническа
изправност на превозното средство.
(13) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
или оправомощено от него длъжностно лице
със заповед обявява за невалидни издадените
удостоверения за техническа изправност и
знаци за периодичен преглед за проверка на
техническата изправност на пътни превозни
средства, когато:
1. при проверка от контролните органи се
установи, че:
а) превозното средство не е било представено за преглед;
б) издадените документи за техническа
изправност не съответстват на категорията на
представеното за преглед превозно средство;
в) за извършване на прегледа не са представени документите, определени с наредбата по
ал. 1, или е представен неистински документ
или документ с невярно съдържание;
2. при проверка от контролните органи
в контролно-техническите пунктове непосредствено след приключване на прегледа се
установи, че:
а) прегледът не е извършен по реда, определен с наредбата по ал. 1;
б) прегледът е извършен от председател на
комисия или от технически специалист, който към датата на прегледа не е отговарял на
изискванията, определени с наредбата по ал. 1;
в) прегледът е извършен със съоръжения,
оборудване, уреди или средства за измерване,
които към датата на прегледа не са отговаряли на изискванията, определени с наредбата
по ал. 1;
г) резултатите от прегледа са манипулирани
или е нарушена маркировката или пломбата
на оборудването или техниката, с които е
извършен прегледът.
(14) Заповедта по ал. 13 подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния
кодекс. Оспорването не спира изпълнението
на заповедта.“
§ 8. В чл. 148 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „колесните трактори и
теглените от тях ремаркета“ се заменят със
„самоходните машини, колесните трактори с
максимална конструктивна скорост, ненадвишаваща 40 km/h, и ремаркетата, теглени
от тях“.
2. В ал. 2 след думите „издава на“ се добавя „Министерството на вътрешните работи,
Държавната агенция „Технически операции“,
Националната служба за охрана и учебни
заведения по Закона за професионалното
образование и обучение и Закона за висшето
образование“ и се поставя запетая.
3. В ал. 3 думите „декларация, че за тях
не е открита процедура за обявяване в несъстоятелност, и“ се заличават.
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4. В ал. 6, т. 4 накрая се добавя „или е
представен неистински документ или документ
с невярно съдържание“.
5. В ал. 8 думата „технически“ се заменя
с „контролно-технически“ и се създават изречения второ и трето: „Срокът на валидност
на разрешението може да бъде удължен с
нови 5 години, ако лицето по ал. 2 е подало
заявление за това преди изтичане на срока
и отговаря на изискванията по ал. 4. Министърът на транспорта, информационните
технологии и съобщенията или оправомощено
от него длъжностно лице удължава срока на
валидност на разрешението в срок до 14 дни
от датата на подаване на заявлението.“
6. В ал. 10:
а) в т. 4 накрая се добавя „или без да е
извършен преглед по реда на наредбата по
чл. 147, ал. 1“;
б) в т. 5 след думата „изискването“ се добавя „председателят на комисията, извършваща
прегледите, или“;
в) в т. 6 думите „ал. 8“ се заменят с „ал. 9“;
г) в т. 7 след думата „когато“ се добавя
„председателят на комисията, извършваща
прегледите, или“;
д) създават се т. 9 и 10:
„9. когато председателят на комисията,
извършваща прегледите, въведе некоректни
данни за идентификация на пътното превозно
средство, представено на преглед, в информационната система по чл. 147;
10. когато са извършили периодичен преглед за проверка на техническата изправност
на пътно превозно средство от категория, за
която контролно-техническият пункт няма
издадено разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата
изправност на пътните превозни средства.“
7. Създава се нова ал. 11:
„(11) Не се заличават от регистъра по ал. 9
председателят на комисията, извършваща
прегледите, и/или техническите специалисти,
когато искането за това е направено от лицето,
получило разрешение по ал. 2, или от лицето,
вписано в регистъра, ако по отношение на
съответното лице е образувано производство
за заличаване по реда на ал. 10, т. 3 – 10.“
8. Досегашната ал. 11 става ал. 12.
9. Досегашната ал. 12 става ал. 13 и в нея
думите „ал. 11“ се заменят с „ал. 12“.
10. Досегашната ал. 13 става ал. 14 и в
нея думите „т. 4 – 8“ се заменят с „т. 3 – 10“.
11. Досегашната ал. 14 става ал. 15.
12. Създава се ал. 16:
„(16) В случаите на ал. 15, т. 4 преди прекратяване на правата Изпълнителна агенция
„А втомобилна админист раци я“ извършва
инвентаризация на документите за удостоверяване на техническата изправност, предоставени на лицето, и комплексна проверка
на дейността на пункта. Не се прекратяват
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правата, произтичащи от разрешението, по
искане на неговия притежател, когато за
него е образувано производство за отнемане
на разрешението и списъка към него по реда
на чл. 148б.“
§ 9. В чл. 148а се правят следните допълнения:
1. В т. 1 след думата „изправност“ се добавя „безпристрастно, обективно и с високо
качество“.
2. В т. 2 след думата „съоръженията“ се
поставя запетая и се добавя „оборудването,
уредите“.
3. В т. 3 след думата „съоръженията“ се
поставя запетая и се добавя „оборудването,
уредите“.
§ 10. В чл. 148б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 след думите „извършват от“ се добавя „председател на комисията, извършваща
прегледите, или“;
б) в т. 5 накрая се добавя „по реда на наредбата по чл. 147, ал. 1“.
2. В ал. 3:
а) в т. 2 след думите „предоставени на“
се добавя „председателите на комисиите,
извършващи прегледите, и“;
б) в т. 3 думите „ал. 8“ се заменят с „ал. 9“.
§ 11. В чл. 150а ал. 1 се изменя така:
„(1) За да управлява моторно превозно
средство, водачът трябва да притежава свидетелство за управление, валидно за категорията, към която спада управляваното от него
моторно превозно средство, да не е лишен от
право да управлява моторно превозно средство
по съдебен или административен ред, както
и свидетелството му за управление да е в
срок на валидност, да не е временно отнето
по реда на чл. 171, т. 1 или 4 или по реда на
чл. 69а от Наказателно-процесуалния кодекс
и да не е обявено за невалидно, тъй като е
изгубено, откраднато или повредено.“
§ 12. В чл. 155, ал. 9 изречение първо
се изменя така: „Състав от пътни превозни
средства, състоящ се от моторно превозно
средство от категория В и ремарке с допустима максимална маса над 750 kg, когато
допустимата максимална маса на състава
надвишава 3500 kg, но не надвишава 4250 kg,
се управлява от лица, преминали обучение и
издържали съответния изпит.“
§ 13. В чл. 165, ал. 1, т. 1 след думата
„движението“ съюзът „и“ се заличава и се
поставя запетая, а след думите „техническата
изправност“ се добавя „и обезопасяването на
товарите“.
§ 14. В чл. 166, ал. 2 се правят следните
допълнения:
1. В т. 1 след думите „техническата изправност“ се поставя запетая и се добавя
„обезопасяването на превозваните товари“.
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2. В т. 8 след думите „пътници и товари“
се поставя запетая и се добавя „както и за
проверка на обезопасяването на превозваните товари“.
3. Създава се т. 11:
„11. имат право да извършват повторни
проверки на техническата изправност на
пътните превозни средства в конт ролнотехническите пунктове на лицата по чл. 148,
ал. 2 и на пътя.“
§ 15. В чл. 171 т. 2а се изменя така:
„2а. прекратяване на регистрацията на
път но превозно средст во на собст веник,
който управлява моторно превозно средство:
а) без да е правоспособен водач, не притежава свидетелство за управление, валидно
за категорията, към която спада управляваното от него моторно превозно средство, или
след като е лишен от право да управлява
моторно превозно средство по съдебен или
административен ред, или свидетелството
му за управление е временно отнето по реда
на чл. 171, т. 1 или 4 или по реда на чл. 69а
от Наказателно-процесуалния кодекс, както
и на собственик, чието моторно превозно
средство е управлявано от лице, за което
са налице тези обстоятелства – за срок от
6 месеца до една година;
б) с концентрация на алкохол в кръвта
над 0,5 на хиляда и/или е употребил наркотични вещества или техни аналози, както и
при отказ да му бъде извършена проверка
с техническо средство и/или с тест за установяване концентрацията на алкохол и/
или у пот ребата на наркотични вещества
или техни аналози, или не изпълни предписанието за изследване с доказателствен
анализатор или за медицинско изследване и
вземане на биологични проби за извършване
на химическо и/или химико-токсикологично
лабораторно изследване за установяване на
концентрацията на алкохол в кръвта му и/
или за употреба на наркотични вещества
или техни аналози – за срок от 6 месеца до
една година.“
§ 16. В чл. 174 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4 думите „употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни
аналози от водачите на моторно превозно
средство, трамвай или самоходна машина,
както и от участниците в пътнотранспортни
произшествия“ се заменят с „концентрацията
на алкохол в кръвта на водачите на моторни
превозни средства, трамваи или самоходни
машини и/или употребата на наркотични
вещества или техни аналози“.
2. Създава се ал. 5:
„(5) По реда на наредбата по ал. 4 се
установява и концентрацията на алкохол в
кръвта на участниците в пътнотранспортни
произшествия и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози.“
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§ 17. В чл. 177 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 2 се изменя така:
„2. който управлява моторно превозно
средство, без да е правоспособен водач, без
да притежава свидетелство за управление,
валидно за категорията, към която спада
управляваното от него моторно превозно
средство, или след като е загубил правоспособност по реда на чл. 157, ал. 4, или
след като свидетелството му за управление
на моторно превозно средство е временно
отнето по реда на чл. 171, т. 1 или 4 или по
реда на чл. 69а от Наказателно-процесуалния кодекс, или е обявено за невалидно, тъй
като е изгубено, откраднато или повредено;“
б) точка 3 се изменя така:
„3. собст веник, длъж ност но лице и ли
водач, който допуска или предоставя управлението на моторно превозно средство на
лице, което:
а) не е правоспособен водач, не притежава свидетелство за управление, валидно
за категорията, към която спада управляваното от него моторно превозно средство,
или което е лишено от право да управлява
моторно превозно средство по съдебен или
административен ред, или свидетелството му
за управление е временно отнето по реда на
чл. 171, т. 1 или 4 или по реда на чл. 69а от
Наказателно-процесуалния кодекс, или свидетелството му е обявено за невалидно, тъй
като е изгубено, откраднато или повредено;
б) е с концентрация на алкохол в кръвта
над 0,5 на хиляда и/или е употребило наркотични вещества или техни аналози;“.
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Кой т о у п равл ява п ът но п ревозно
средство с неукрепен товар в нарушение на
изискванията на наредбата по чл. 127, ал. 4,
се наказва с глоба от:
1. петстотин лева – при констатирани незначителни неизправности при укрепването
на товара;
2. хиляда лева – при констатирани значителни неизправности при у к репването
на товара;
3. хиляда и петстотин лева – при констатирани опасни неизправности при укрепването
на товара.“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
след думите „ал. 3“ се добавя „и 4“.
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
§ 18. В чл. 178, ал. 1 се създава т. 11:
„11. кой т о ма н и п ул и ра и/и л и измен и
показани я та на к и ломет ропоказател я на
моторно превозно средство.“
§ 19. В чл. 178а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 7:
а) в т. 6 след думите „технически специалист“ се добавя „председател на комисия,
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извършваща прегледи, или технически специалист“;
б) създава се т. 7:
„7. председател на комисия, извършваща
прегледи, който не въведе в информационната система по чл. 147 точното показание на
километропоказателя на моторно превозно
средство.“
2. В ал. 9 думите „Технически специалист“ се заменят с „Председател на комисия, извършваща прегледи, или технически
специалист“.
3. Създава се ал. 11:
„(11) На лице, което извършва периодични прегледи за проверка на техническата
изправност на пътни превозни средства с
уреди или техника, на които е нарушена
маркировката или пломбата, се налага глоба
или имуществена санкция в размер 3000 лв.“
§ 20. В чл. 179 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 т. 4 се отменя.
2. Създава се ал. 6:
„(6) Който управлява технически неизправно пътно превозно средство, се наказва
с глоба от:
1. петдесет лева – при констатирани незначителни неизправности;
2. двеста лева – при констатирани значителни неизправности;
3. петстот ин лева – п ри констат и рани
опасни неизправности.“
§ 21. В чл. 180, ал. 1, т. 1 думите „или
у п равл ява тех ни ческ и неизп равно п ът но
превозно средство, извън случаите по чл. 179,
т. 4“ се заличават.
§ 22. В чл. 181 т. 6 се отменя.
§ 23. В чл. 183 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 т. 6 се отменя.
2. В ал. 3 т. 7 се отменя.
§ 24. В § 6 от допълнителните разпоредби
се създават т. 71, 72 и 73:
„71. „Незначителни неизправности“, включ и т ел но п ри у к реп ва не т о на т овара, са
откритите по време на проверка неизправности, които са без значителни последствия
за безопасността на превозното средство или
без значително въздействие върху околната
среда, както и други незначителни несъответствия.
72. „Значителни неизправности“, включително при укрепването на товара, са откритите по време на проверка неизправности,
които могат да засегнат безопасността на
превозното средство или да имат въздействие
върху околната среда, или да породят риск за
други участници в движението по пътищата,
както и други по-значителни несъответствия.
73. „Опасни неизправности“, включително
при укрепването на товара, са откритите
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по време на проверка неизправности, които
представляват пряк и непосредствен риск за
безопасността на движението по пътищата
или имат въздействие върху околната среда.“
Допълнителна разпоредба
§ 25. Този закон въвежда изискванията на:
1. Директива 2014/45/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета от 3 април 2014 г.
относно периодичните прегледи за проверка
на техническата изправност на моторните
превозни средства и техните ремаркета и
за отмяна на Директива 2009/40/ЕО (ОВ, L
127/51 от 29 април 2014 г.);
2. Директива 2014/47/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета от 3 април 2014 г.
относно крайпътната техническа проверка на
изправността на търговски превозни средства,
които се движат на територията на Съюза,
и за отмяна на Директива 2000/30/ЕО (ОВ,
L 127/134 от 29 април 2014 г.).
Заключителна разпоредба
§ 26. Законът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“, с
изключение на:
1. параграф 1, § 2, § 4, § 5, § 7, т. 1 и 2,
т. 3 – относно ал. 3, т. 1 – 4, т. 5, буква „а“
и т. 6, и т. 4 – 8, § 8, т. 1, 5 и т. 6, буква „в“,
§ 13, § 14, § 17, т. 2 – 4, § 19, т. 1, буква „б“,
§ 20, § 21, § 22, § 23 и § 24, които влизат в
сила от 20 май 2018 г.;
2. параграф 6, т. 2 и 3, които влизат в
сила от 6 юни 2018 г.;
3. параграф 7, т. 3 – относно ал. 3, т. 5,
буква „б“, която влиза в сила от 1 януари
2023 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 21 декември 2017 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
9993
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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
подпомагане на земеделските производители
(обн., ДВ, бр. 58 от 1998 г.; изм., бр. 79 и 153
от 1998 г., бр. 12, 26, 86 и 113 от 1999 г., бр. 24
от 2000 г., бр. 34 и 41 от 2001 г., бр. 46 и 96
от 2002 г., бр. 18 от 2004 г., бр. 14 и 105 от
2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 80, 96 и 108 от 2006 г.,
бр. 13, 53 и 59 от 2007 г., бр. 16, 36, 43 и 100
от 2008 г., бр. 12, 32, 82 и 85 от 2009 г., бр. 59
от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г.,
бр. 15, 66, 101 и 109 от 2013 г., бр. 40 и 98 от
2014 г., бр. 12, 61 и 95 от 2015 г., бр. 45, 58 и
61 от 2016 г. и бр. 13 и 58 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 1 т. 7 се изменя така:
„7. прилагането на мерките от Програмата
за развитие на селските райони за периода
2007 – 2013 г., както и на мерките и подмерките от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 – 2020 г. по чл. 21,
параграф 1, букви „а“ и „б“, чл. 28, 29, 30,
31, 33 и 34 от Регламент (ЕС) № 1305/2013
на Европейския парламент и на Съвета от
17 декември 2013 г. относно подпомагане
на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони и за отмяна на Регламент
(ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ, L 347/487
от 20 декември 2013 г.), наричан по-нататък
„Регламент (EC) № 1305/2013“, доколкото в
този закон не е предвидено друго за Програмата за развитие на селските райони за
периода 2014 – 2020 г.“
§ 2. Член 9а се изменя така:
„Чл. 9а. Министърът на земеделието, храните и горите след предварително съгласуване
със заинтересованите ведомства издава:
1. наредби по прилагане на регламенти на
Европейския съюз в областта на директните
плащания;
2. наредби по прилагането на мерките и
подмерките по чл. 21, параграф 1, букви „а“
и „б“, чл. 28, 29, 30, 31, 33 и 34 от Регламент
(ЕС) № 1305/2013 от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2014 – 2020 г.;
3. наредба за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане,
или за оттегляне на изплатената финансова
помощ за мерките и подмерките по чл. 9б,
т. 2;
4. наредба за условията и реда за установяване на изкуствено създадени условия по
заявления за подпомагане със средства на
Европейския фонд за гарантиране в земеделието и Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони.“
§ 3. Създават се чл. 9б – 9з:
„Чл. 9б. За Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014 – 2020 г.
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производствата пред управляващия орган
или Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, се провеждат посредством:
1. Интегрираната система за администриране и контрол по реда на глава трета от този
закон – за мерките и подмерките по чл. 21,
параграф 1, букви „а“ и „б“, чл. 28, 29, 30,
31, 33 и 34 от Регламент (ЕС) № 1305/2013;
2. Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕСИФ
(ИСУН) по реда и при условията на Закона
за управление на средствата от Европейските
структурни и инвестиционни фондове – за
останалите мерки и подмерки.
Ч л. 9 в. (1) Пр ед вари т е л на оцен к а на
проектните предложения за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 се извършва, когато:
1. размерът на заявената финансова помощ
по всички подадени проектни предложения
надхвърля разполагаемия бюджет, определен
в условията за кандидатстване за съответната
процедура, и
2. това е предвидено в условията за кандидатстване.
(2) Ръководителят на управляващия орган на Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 – 2020 г., съответно
изпълнителният директор на Държавен фонд
„Земеделие“ – Разплащателна агенция, за
мерките и подмерките, делегирани с договора по чл. 2д, ал. 2, назначава комисия,
която извършва предварителна оценка на
проектните предложения по ал. 1.
(3) В едномесечен срок след приключване
на периода на прием комисията по ал. 2 оценява и класира проектните предложения по
критерии и ред, определени в условията за
кандидатстване. Комисията изготвя списък
на всички проектни предложения, в който
се посочва полученият брой точки за всеки
проект по всеки критерий. Списъкът се публикува на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите,
съответно на Държавен фонд „Земеделие“.
(4) Кандидатите могат да подадат възражение до ръководителя на управляващия
орган на Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 – 2020 г. в 14-дневен
срок от публикуването на списъка по ал. 3.
(5) Ръководителят на управляващия орган на Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 – 2020 г. назначава
комисия за разглеждане на възраженията
по ал. 4. Комисията се произнася в срок от
60 дни от подаване на всяко възражение и
уведомява съответната комисия по ал. 2.
(6) Въз основа на извършената предварителна оценка, съответно на уведомлението по
ал. 5 комисията по ал. 2 изготвя и публикува
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на интернет страницата на Министерството
на земеделието, храните и горите, съответно
на Държавен фонд „Земеделие“ списък на:
1. проектните предложения, за финансирането на които е необходим бюджет, който
не надвишава с повече от 30 на сто бюджета,
определен в условията за кандидатстване за
съответната процедура, включително проек тните предложени я, пол у чили еднакъв
брой точки;
2. всички проектни предложения, извън
посочените в т. 1.
Ч л. 9г. (1) Процед у ра ч рез подбор на
проектни предложени я по реда на глава
трета, раздел II от Закона за управление
на средствата от Европейските структурни
и инвестиционни фондове се извършва за
проектните предложения по чл. 9в, ал. 6, т. 1
до достигане на до 110 на сто от бюджета.
(2) Процедурата по ал. 1 се провежда в
тримесечен срок от публикуване на списъка
по чл. 9в, ал. 6, т. 1.
(3) Проектните предложения по чл. 9в,
ал. 6, т. 2 се оценяват до 110 на сто след
оценяване на проектните предложения по
ал. 1 и преди класирането им, и при наличие
на остатъчен бюджет до 110 на сто.
Чл. 9д. Ръководителят на управляващия
орган на Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 – 2020 г., съответно
изпълнителният директор на Държавен фонд
„Земеделие“ – Разплащателна агенци я, за
мерките и подмерките, делегирани с договора по чл. 2д, ал. 2, издава решение, с което
от казва п редоставянето на безвъ змездна
финансова помощ на всички останали проектни предложения, извън тези по чл. 9г.
Чл. 9е. След подписване на административните договори ръководителят на управляващия орган на Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014 – 2020 г.,
съответно изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна
агенция, за мерките и подмерките, делегирани с договора по чл. 2д, ал. 2, издава
решение, с което отказва предоставянето на
безвъзмездна финансова помощ на проектните предложения от списъка по чл. 35, т. 2
от Закона за управление на средствата от
Европейските структурни и инвестиционни
фондове, за които не е сключен договор.
Чл. 9ж. За предварителните дейности, които са допустими преди подаване на проектното предложение, за мерките и подмерките
по чл. 9б, т. 2 кандидатите за подпомагане,
които не са възложители по Закона за обществените поръчки, прилагат специалните
правила за определяне на изпълнител на
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глава четвърта от Закона за управление на
средствата от Европейските структурни и
инвестиционни фондове.
Чл. 9з. За администриране на мерките и
подмерките по чл. 9б, т. 2 Държавен фонд
„Земеделие“ – Разплащателна агенция, може
да използва и Интегрираната система за
администриране и контрол.“
§ 4. В чл. 11а, ал. 1 се правят следните
допълнения:
1. В т. 1 след думите „заявления за подпомагане“ се добавя „формуляри за кандидатстване, искания“.
2. Създават се т. 9 и 10:
„9. намалява, отказва изплащането или
оттегля изплатената финансова помощ за
мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 по
Програмата за развитие на селските райони
за периода 2014 – 2020 г.;
10. администрира нередности по Програмата за развитие на селск ите райони
за периода 2007 – 2013 г. и по Програмата
за развитие на селските райони за периода
2014 – 2020 г.“
§ 5. В чл. 12, ал. 7 след думата „договори“ се добавя „административни договори
по Закона за управление на средствата от
Европейските структурни и инвестиционни
фондове“.
§ 6. В чл. 20а се правят следните допълнения:
1. В а л. 3 след д у мата „подпомагане“
се добавя „и а дминист рат ивни договори
по Закона за управление на средствата от
Европейските структурни и инвестиционни
фондове“.
2. В ал. 4 след думата „заявления“ се
добавя „за подпомагане и форм ул яри за
кандидатстване“, а след „подпомагане“ се
добавя „административни договори по Закона
за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и
по подадени заявки и искания за плащане“.
3. Създава се ал. 5:
„(5) Изпълнителният директор издава решение за финансова корекция за мерките и
подмерките по чл. 9б, т. 2, при условията на
глава пета, раздел III от Закона за управление
на средствата от Европейските структурни
и инвестиционни фондове.“
§ 7. В чл. 43, ал. 3 се създава т. 9:
„9. установи, че са създадени изкуствени
условия за подпомагане.“
§ 8. В чл. 43а ал. 4 се отменя.
§ 9. В чл. 43б ал. 2 се отменя.
§ 10. В чл. 43в ал. 3 се отменя.
§ 11. В § 1 от допълнителната разпоредба
т. 56 се изменя така:
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„56. „Валидно заявление за подпомагане“
е за явление, което е полу чило у ника лен
идентификационен номер, съдържа всички
за д ъ л ж и т ел н и да н н и за к а н д и дат с т ва не
по схемата за единно плащане на площ и
схемите за обвързано подпомагане и е преминало обработка и контрол от Държавен
фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 12. (1) Започналите производства по
издадените до датата на влизането в сила на
този закон наредби по прилагането на мерките от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007 – 2013 г. и на мерките
и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Програмата
за развитие на селските райони за периода
2014 – 2020 г. се довършват по досегашния
ред до изтичане на периода на мониторинг.
(2) Кандидати със заявления за подпомагане, подадени в периоди на прием преди
влизането в сила на този закон, за които
няма издадена заповед за одобрение или
за отказ, могат да поискат прехвърляне на
заявлението в следващ период на прием по
същата мярка или подмярка по чл. 9б, т. 2
при условия и по ред, предвидени в насоките
за кандидатстване.
§ 13. Дейност и те по ч л. 9ж, кои то са
договорени от бенефициентите преди влизането в сила на този закон без прилагане
на специалните правила на глава четвърта
от Закона за управление на средствата от
Европейските структурни и инвестиционни
фондове за определяне на изпълнител, са
доп ус т им и п ри услови я та, п ред ви ден и в
насоките за кандидатстване за съответната
мярка или подмярка.
§ 14. Министърът на земеделието, храните
и горите издава наредбите по чл. 9а, т. 3 и
4 в срок до два месеца от влизането в сила
на този закон.
§ 15. В 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., бр. 58 и 85 от 2017 г.)
в § 4, ал. 3 от допълнителните разпоредби
д у мите „Безвъзмездна финансова помощ
по програмата по ал. 1 се предоставя“ се
заменят с „Предоставянето на безвъзмездна
финансова помощ, както и плащанията, верифицирането или сертифицирането на разходите по програмата по ал. 1 се извършват“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 21 декември 2017 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
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МОТИВИ

за връщане за ново обсъждане в Народното
събрание на Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, приет от 44-то Народно
събрание на 20 декември 2017 г.
Уважаеми народни представители,
Корупцията е негативно явление с многостранни измерения. Чрез нейните проявни форми се овладяват основни лостове на
държавното управление в законодателната,
изпълнителната и съдебната власт от частни
икономически интереси, които оказват сериозно влияние върху процесите на вземане
на решения в своя полза чрез незаконни и
често скрити форми на натиск или влияние.
Корупцията ограничава основните права и
свободи на гражданите, ерозира доверието в
държавата, затруднява икономическото развитие и инвестициите и краде от благосъстоянието на нацията. Поради тази сложност на
корупцията като социално явление с различни
проявни форми в преамбюла на Конвенцията на Организацията на обединените нации
срещу корупцията изрично се подчертава, че,
за да бъде ефективно предотвратяването и
борбата с корупцията, е необходимо прилагането на всеобхватен и мултидисциплинарен
подход. Затова многократно съм призовавал
за предприемането на широкомащабни законодателни мерки, в които акцентът да е върху
разкриването, пресичането и разследването
на корупционните схеми.
С всеки един закон народните представители дават нормативен отговор на съществуващите в обществото проблеми. Това се
отнася и за приетия на 20 декември 2017 г.
Закон за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото иму-
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щество (ЗПКОНПИ), от който се очаква да е
подходящо правно средство за по-ефективно
противодействие на корупцията. Положително
оценявам, че при подготовката на този закон
бяха изпълнени процедурите за обществено
обсъждане съгласно Закона за нормативните
актове. Въпреки това считам, че приетият
закон не само не създава адекватна нормативна основа за справяне с корупцията, но
дори ще затруднява борбата с нея. Мотивите
ми за това са следните:
Амбицията на закона да бъде кодифициращ акт в материята за противодействието
на корупцията, посочвайк и изчерпателно
в чл. 1, т. 1 „мерките за противодействие
на корупцията“, не е реализирана чрез неговите разпоредби. Видно от чл. 3, а л. 2
противодействието на корупцията е сведено
само до мерките, посочени в този закон и
осъществявани единствено от Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество (Комисията). Извън обхвата на закона остават
редица органи и звена с функции в областта
на противодействието на корупцията. Такива
са например: инспекторатите по Закона за
администрацията, които по силата на § 1,
т. 6 от допълнителните разпоредби на същия
закон осъществяват административен контрол с цел предотвратяване на корупцията,
Инспекторатът към Висшия съдебен съвет,
който е ангажиран с проверките за почтеност
и конфликт на интереси (чл. 132а, ал. 6 от
Конституцията), Агенцията по обществени
поръчки, Агенцията за държавна финансова
инспекция. Същият подход за ограничаване
на предметния обхват и на ангажираните
органи и звена е приложен и по отношение
на превенцията (чл. 30 – 33). По този начин
законът създава още по-голямо фрагментиране
и неяснота за цялостната институционална
рамка и прави непостижима прогласената в
чл. 2, т. 1 цел – ефективно противодействие
на корупцията.
Намирам за уместно обединяването на
функциите на Комисията за предотвратяване
и установяване на конфликт на интереси, на
Центъра за превенция и противодействие на
корупцията и организираната престъпност към
Министерския съвет (БОРКОР) и на звеното
в Сметната палата, ангажирано с отменения
Закон за публичност на имуществото на лица,
заемащи висши държавни и други длъжности.
Обединяването само на тези институции в
нов единен независим антикорупционен орган е заложено в Националната стратегия за
превенция и противодействие на корупцията
в Република България 2015 – 2020 г.
Що се отнася до законовото решение за
приобщаване и на функциите по отнемане
на незаконно придобитото имущество, то е
спорно, тъй като обществените отношения
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по установяване на конфликт на интереси и
по гражданската конфискация са разнородни
по характер. Тази разнородност намира израз
в различното приложно поле спрямо лицата – глави пета, осма и девета се прилагат
за заемащите висши публични длъжности,
докато разпоредбите за отнемане на незаконно придобитото имущество са приложими
за много широк кръг лица, включително за
привлечени като обвиняеми за престъпления
по чл. 108, ал. 1. Производствата, свързани с
конфликта на интереси и с отнемането на незаконно придобитото имущество, имат много
малко общо като предмет, основания за образуване, доказателствени средства, срокове,
съдържание на крайните административни
актове и последици от влизането им в сила.
Принципно различният им характер е виден
и от съдопроизводствените правила – за съдебните производства относно конфликта на
интереси се прилага Административнопроцесуалният кодекс, а за тези относно отнемането
на незаконно придобито имущество – Гражданският процесуален кодекс.
Аргументът, че обединяването на двете
материи е оправдано, тъй като се поставя акцент върху отнемането на незаконно
придобито им у щество, чийто произход е
свързан с корупция, не намира подкрепа в
чл. 108, ал. 1. Там преобладават престъплени я, свързани с организирана прест ъпна
дейност, убийства, отвличания, трафик на
хора, проституция, разпространение на наркотици и само малка част са корупционни
престъпления. Това означава, че за други
корупционни престъпления, непосочени в
чл. 108, ал. 1, производството по отнемане
на имущество няма да се прилага. Например
няма да бъде отнемано имущество по този
закон за същински корупционни престъпления – издаване на сведения от значение за стопанството с цел получаване на дар или имотна облага (чл. 224 от Наказателния кодекс),
получаване на неследваща се имотна облага
(чл. 225б НК), както и за такива с вероятен
корупционен мотив – разпореждане с бюджетни средства не по предназначение (чл. 254а
НК), осуетяване на наказателно преследване
(чл. 288 НК), непривеждане в изпълнение на
присъда (чл. 295 НК). Необяснимо е защо
сред изброените в чл. 108, ал. 1 престъпления
не са включени укривателството на вещи,
поставени под специален режим (чл. 215,
ал. 2, т. 2 НК), квалифицираната кражба от
длъжностно лице, което се е възползвало от
служебното си положение (чл. 195, ал. 1, т. 6
НК) и най-вече кражбата в големи размери по
чл. 195, ал. 2 от Наказателния кодекс. Налага
се изводът, че при изброяването на съставите
по чл. 108, ал. 1 ЗПКОНПИ са еклектично
приложени множество критерии, които не са
съобразени с целите на приетия закон и с
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връзката между особеностите на отделните
престъпни състави и предмета на регулиране
на този нормативен акт. Всичко това показва,
че механичното обединяване на разнородни
по своя характер материи, освен че е правно
неиздържано и необосновано, може да доведе
до неефективност в борбата с корупцията.
Законът е изграден върху постановката, че
проблемът за неефективното противодействие
на корупцията може да се реши с институционални мерки чрез създаване на „единен
антикорупционен орган“. Това е задача поначало неизпълнима предвид правомощията
на Инспектората към Висшия съдебен съвет
по чл. 132а, ал. 6 от Конституцията, но и с
оглед на множеството органи с правомощия
по установяване на конфликт на интереси,
които се създават с § 2, ал. 8 от приетия
закон. По никакъв начин не поставям под
съмнение конституционно обусловеното правомощие на Народното събрание да създава
държавни органи със закон. Смятам обаче,
че законодателното решение органът да е
един не е взето въз основа на правната логика – съобразно предмета на регулиране.
Освен това натрупването на толкова много
и разнопосочни функции, необходимостта от
време за организационно преструктуриране и
за приемане на подзаконовите актове създават
риск да бъдат влошени постигнатите досега
резултати от дейността на „окрупняваните“
органи и структури.
Положително следва да се оцени подходът на законодателя да създаде публична
процедура по определяне на председателя,
заместник-председателя и членовете на Комисията. Въпреки това намирам за спорни
някои положения в глава втора от ЗПКОНПИ.
В чл. 8, ал. 3 и 4 не се съдържат достатъчно
гаранции за професионална компетентност
на заместник-председателя и членовете на
Комисията. Изискуемият 5-годишен професионален стаж е по-малък от стажа, изискван за
главния секретар и директорите на дирекции
в администрацията на досегашната Комисия
за отнемане на незаконно придобито имущество. Освен това за членовете на Комисията в
чл. 8, ал. 4 не е предвидено професионалното
направление на магистърската им степен,
което би позволило избирането на лица без
познания в сферите на компетентност на
Комисията. Това поражда основателно съмнение, че изборът ще бъде повече политически,
отколкото въз основа на критерия „високи
професионални качества“. Прецизната уредба
е от изключително значение предвид разнородния характер на материите, по които ще
се произнася Комисията, и обстоятелството,
че предвид чл. 13, ал. 2 мнозинството при
вземане на решения ще се формира именно
от тези членове. Озадачаващо е, че законът не
предвижда за членовете на Комисията провер-
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ка за почтеност, каквато има за служителите
в администрацията є, нито посочва нейното
неуспешно преминаване като основание за
освобождаване на член на Комисията. По
този начин изискуемите по чл. 8, ал. 2 – 4
високи нравствени качества остават само с
декларативен характер, защото липсва механизъм за установяването им.
Считам за неподходящо заместник-председателят и членовете на Комисията да се избират по предложение на нейния председател,
тъй като по този начин целият състав ще бъде
доминиран от мнозинството в парламента,
а не от цялото народно представителство.
Освен това отсъствието на конкретика в
чл. 17, ал. 2 от приетия закон – каква точно
информация може да се иска от членовете
на Комисията при явяването им в Народното
събрание, създава опасност от намеса на народните представители в текущи проверки на
Комисията. Така се увеличава възможността
от политическо влияние в дейността на Комисията, която законът по никакъв начин
не прегражда.
С чл. 13, ал. 5 се изключват от обжалване
някои от решенията на Комисията. Считам,
че липсата на съдебен контрол не е оправдана
за решенията, с които Комисията отказва
да образува производство за отнемане на
незаконно придобито имущество. Ако такива
решения са незаконосъобразни, тяхната необжалваемост препятства изпълнението на
правомощието на прокуратурата по чл. 127,
т. 5 от Конституцията да следи за спазване
на законността, като предприема действия за
отмяна на незаконосъобразни актове. В този
смисъл уредбата не предоставя необходимите
гаранции за спазване на законността в дейността на Комисията и за обществения интерес,
чиято защита несъмнено е легитимна цел.
Поради спецификата на производството по
отнемане на незаконно придобитото имущество е резонно да се очаква засегнатите лица
да сезират Европейския съд по правата на
човека. Това поставя с изключителна острота
въпроса за регресната отговорност, когато
Република България е осъдена да заплати
вредите, причинени от незаконосъобразни
актове, действия или бездействия на органи
и на длъжностни лица. С чл. 20 от приетия
закон отговорността на членовете на Комисията и органите по чл. 16, ал. 1 и 2 е намалена и обхваща само вредите, настъпили в
резултат на престъпление от общ характер. За
сравнение – отговорността им по чл. 9, ал. 2
от Закона за отговорността на държавата и
общините за вреди, която остава непроменена,
е в пълен размер за действия или бездействия,
признати за престъпление по съдебен ред.
Стремежът към намаляване на отговорността
на Комисията за мен е недопустим. Не може
нарушенията, извършени при упражняване
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правомощията на органите по ЗПКОНПИ,
да бъдат заплащани от българските данъкоплатци, а не от виновните длъжностни лица.
Поради всичко това намирам, че уредбата
относно конституирането на Комисията и статута на нейните членове не дава убедителни
гаранции за независимост, безпристрастност
и отговорност. Една такава гаранция досега
беше балансът между няколко конституционно предвидени органа при определяне на
персоналния є състав.
Не може да има успешно противодействие
на корупцията без участието на гражданското
общество, което включва и подаването на
сигнали. Уредбата в глава шеста от приетия
закон предвижда, че сигнали за корупция или
за конфликт на интереси на лице, заемащо
висша публична длъжност, се подават до
Комисията. Същевременно не е променена
разпоредбата на чл. 46а, ал. 2, т. 5 от Закона за
администрацията, която посочва, че Главният
инспекторат на Министерския съвет разглежда
постъпили сигнали за корупция на органи
на изпълнителната власт. Те несъмнено са
лица, заемащи висши публични длъжности
по чл. 6, ал. 1 ЗПКОНПИ, и затова е налице
неяснота кой всъщност е компетентен да разглежда сигналите за корупция и конфликт на
интереси. Подаването на сигнал винаги крие
риск от обратна репресивна реакция и затова
защитата на лицата, които подават сигнали,
е от особена важност. Приетият закон не
прегражда възможността за предприемане
на неблагоприятни действия спрямо подалия
сигнала. В чл. 51 се предвижда правото на
подалия сигнал да претендира обезщетение за
претърпените вреди, след като е бил уволнен,
преследван или подложен на психически или
физически тормоз заради това, че е подал
сигнал. По този начин България се отдалечава от поетите ангажименти като страна по
Гражданската конвенция за корупцията (Съвет
на Европа). По силата на чл. 9 от тази конвенция държавите са длъжни да предвидят във
вътрешното си законодателство „подходяща
защита срещу всякакви неоправдани санкции
спрямо служители, които имат достатъчно
основания да подозират извършването на акт
на корупция и добросъвестно уведомяват за
това компетентните лица или власти“.
В материята за конфликта на интереси
стъпка в правилната посока е направеното
в чл. 74, ал. 2 от приетия закон обединяване на процедурата по установяване и по
санкциониране. Независимо от това обаче
съществен недостатък на уредбата е въвеждането на децентрализирано установяване
на конфликт на интереси. Вместо на един
орган – Комисията, § 2, aл. 8 от допълнителните разпоредби на приетия закон възлага
това на многобройна група органи. Като
следст вие органи, форми рани изц я ло на
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политически принцип, каквито са общинските съвети и министрите, ще установяват
конфликт на интереси за лицата по § 2, ал. 1,
което създава условия за политически натиск
върху тях или за тяхното покровителстване.
Децентрализираният модел за установяване
на конфликт на интереси не гарантира политически неутралитет и безпристрастност на
установяващите конфликт на интереси и е в
явно противоречие с принципите по чл. 4,
ал. 1, т. 1 и 9 ЗПКОНПИ. Необходимостта
от специални обучения, за да могат служителите по § 2, ал. 5 да изпълняват функции
по установяване на конфликт на интереси,
неминуемо ще доведе до продъл ж ителен
„нулев“ период в прилагането на този изключително важен способ за противодействие
на корупцията. Заслужава да се припомни,
че децентрализираното установяване на конфликт на интереси вече беше „изпробвано“ и
само за две години – от 1 януари 2009 г. до
1 януари 2011 г., показа своята неефективност,
което наложи създаването на Комисията за
предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси като централизиран орган. Причините за неефективността на този отречен
законодателен под ход са обвързаност и те
между лицата, които установяват конфликт
на интереси, и лицата, които са в ситуация
на конфликт на интереси, невъзможността
във всички администрации да се осигури
компетентно и законосъобразно прилагане
на производствата, различната практика по
идентични казуси както в административната,
така и в съдебната фаза на производството.
Всичко това ще се повтори и сега при прилагането на разпоредбите за конфликта на
интереси, включени в ЗПКОНПИ.
Подходът с § 2, ал. 1 уредбата за декларирането, конфликта на интереси и за административнонаказателната отговорност да се
„прилага съответно“ и за лицата, които не
заемат висши публични длъжности, поражда
сериозни проблеми. Преди всичко дефиницията за конфликт на интереси по чл. 52
ЗПКОНПИ оставя впечатление, че ако едно
лице не заема висша публична длъжност, но
има частен интерес, който може да повлияе
върху безпристрастното и обективното изпълнение на задълженията му по служба,
това не е конфликт на интереси. Смятам, че
предвид широко разпространените практики
на конфликт на интереси предвиденото в
чл. 67 ЗПКОНПИ ограничение лица, за които е установен конфликт на интереси, да не
могат да заемат висша публична длъжност в
продължение само на една година, няма да
постигне възпиращ ефект. Това се отнася и
за едногодишния срок по чл. 38, ал. 1, т. 4
относно подаване на дек ларация за имущество и интереси след освобождаване от
висша публична длъжност. Предвид всичко
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това считам, че уредбата няма да подобри,
а ще затрудни дейността по установяване на
конфликт на интереси.
Глава девета „Противодействие на корупцията чрез разкриване на прояви на лица,
заемащи висши публични длъжности“ е един
от примерите за концептуалния дефицит на
приетия закон. Несъответно на наименованието є повечето от разпоредбите в тази
глава са посветени не на осъществяваната
дейност по същество, а на статута на служителите. Въпреки че според чл. 15, ал. 3
техният статут се определя в този закон,
уредбата на съществени негови елементи е
на подзаконово ниво – и то не в един, а в два
подзаконови акта на Комисията – правилника по чл. 23 и наредбата по чл. 85, ал. 2.
Проблем съществува и с начина, по който
органите по чл. 16, ал. 2 са определени като
служба за сигурност по смисъла на § 1, т. 1
от допълнителните разпоредби на Закона за
защита на класифицираната информация.
Като такива са обявени директорът и инспекторите в дирекцията, а не самата дирекция
като структура. Това означава, че адресат на
правомощието по чл. 11, ал. 1, т. 1 от Закона
за защита на класифицираната информация
са директорът и инспекторите, т.е. те ще
бъдат проучващ орган сами за себе си. Тази
непрецизност е пренесена и по отношение на
уредбата за дейността по глава девета. Разпоредбите изобилстват от понятия с неясно
съдържание – „прояви на корупция“ (чл. 82,
ал. 1), „нарушения и престъпления, свързани
с прояви на корупция“ (чл. 102, ал. 1, т. 1),
„действия или бездействия, които разкриват
прояви на корупция“ (чл. 102, ал. 1, т. 2),
„заплаха за корупция“ (чл. 103, т. 2). Без
съмнение прогласеният в чл. 4, ал. 1 от Конституцията принцип на правовата държава
включва изискването правните понятия да
са съдържателно добре определени, за да
има законоустановеност на правомощията
на компетентните органи. Липсата на яснота
за съдържанието на използваните в глава девета понятия дава възможности за различни
тълкувания и предприемане на репресивни
мерки, като създава риск от използването
им за оказване на натиск върху широк кръг
лица, включително и на ключови длъжности
в държавното управление.
Предвидената възможност в чл. 104, ал. 3
за използване на специални разузнавателни
средства, без да се конкретизира в какви
случаи те ще се прилагат, поставя въпроса за
съразмерността при тяхната употреба. Не е
изключена изрично възможността специални
разузнавателни средства да се експлоатират
и за нарушения, които не са тежки престъпления. Необходимо е да се отчита, че при
използването на специалните разузнавателни
средства временно се ограничават неприкос-
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новеността на личния живот и жилището,
както и тайната на кореспонденцията и на
другите съобщения. Това са основни права,
гарантирани с чл. 32, 33 и 34 от Конституцията на Република България и с чл. 8 от
Конвенцията за защита на правата на човека
и основните свободи. За да бъде намесата в
тези права пропорционална, в съответствие
с чл. 8, пар. 2 от Конвенцията конкретните
ограничения следва да бъдат гарантирани от
съгласувано и предвидимо законодателство.
С оглед правната сигурност и защитата на
правата на лицата, които нито са подсъдими,
нито дори привлечени като обвиняеми, е притеснителен фактът, че съществени въпроси
относно методите, средствата и способите
за осъществяване на оперативно-издирвателната дейност не са предмет на уредба на
законово ниво, а на подзаконово – с наредба
и инструкция, приети от Комисията (чл. 102,
ал. 2 и чл. 104, ал. 2).
Не поставям под съмнение определената в
чл. 2, т. 3 от приетия закон цел да се защитят
интересите на обществото чрез предотвратяване на възможностите за незаконно придобиване на имущество, защото това явление е
особено вредно за демократичните общества,
националните икономики и правовия ред.
Същевременно в някои от разпоредбите на
ЗПКОНПИ не се съдържат достатъчно гаранции за обективното и безпристрастното
им прилагане, което в производството по
отнемане на незаконно придобито имущество
е особено важно с оглед сериозното засягане
на конституционно защитено право, каквото е правото на собственост. Една от двете
предпоставк и за започване на съдебните
производства по налагане на обезпечителни
мерки и отнемане на незаконно придобито
имущество е установяването на значително
несъответствие в имуществото. Като се има
предвид, че имуществото включва разнородни компоненти (§ 1, т. 4) и че от правилното
оп редел яне на неговата стойност зависи
прилагането или не на производството по
отнемане, на законово ниво трябва да има
яснота за използваните методи за определяне на пазарната стойност на имуществото,
каквито примери има в законодателството.
Това ще бъде достатъчна гаранция, че във
всички случаи Комисията ще прилага едни
и същи методи за определяне стойността на
имуществото, като се ползва съществуващият
в други закони подход.
Форма на възстановяване на нарушената
социална справедливост е отнетото незаконно
придобито имущество да се използва в обществен интерес или за социални цели. Това
изисква имуществото да бъде управлявано
адекватно, за да не се губи от икономическата
му стойност. В приетия закон няма съществени промени в сравнение със съществуващия
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сега модел на управление на отнетото имущество. Управлението на отнетото имущество е
в правомощията на междуведомствен съвет,
който като колегиален орган трудно би бил
в състояние да постигне бързина и оперативност в дейността си. Съществен пропуск е
липсата на уредба как се управлява отнето
имущество в някои специфични хипотези,
например при търговско предприятие, чиято
стойност може да бъде съществено намалена
при лошо управление, както и при отнемане
на ценни книжа. Необходимо е да се отбележи, че правилото най-малко 30 на сто от
стойността на отнетото имущество да се
използва за социални цели съществуваше от
2016 г. и в досегашната уредба, преди да бъде
отменено с последните промени в Закона за
публичните финанси (ДВ, бр. 91 от 2017 г.).
Сега в чл. 168, ал. 5 е включено аналогично
правило, което показва неустойчивия законодателен подход към тази материя.
Противодействието на корупцията не може
да се ограничи само до дейности по деклариране на имущество и интереси, проверка на
имущественото състояние, установяване на
конфликт на интереси и отнемане на имущество. Тези мерки са важни и са се прилагали
досега, но не са достатъчни. Още повече че
преобладаващата част от новата уредба на
тези институти възпроизвежда съществуващите правила, а § 7, ал. 4 и 5 дава възможност
в новата Комисия да бъдат включени лица,
които са били в съставите на Комисията
за отнемане на незаконно придобито имущество и на Комисията за предотвратяване
и установяване на конфликт на интереси.
Очакванията на българското общество са
за бързи и ефективни резултати в борбата с
корупцията. Най-силното доказателство за
успеха на усилията в борбата с корупцията ще
се изразява в това престъпленията да бъдат
разкривани своевременно и по отношение на
извършителите да се осъществява ефективно
наказателно преследване.
Уважаеми народни представители,
Като се ръководя от гореизложените мотиви за съществено несъответствие с поставената
от закона цел – ефективно противодействие
на корупцията, с основни начала на Конституцията и на международни договори, по които
Република България е страна, на основание
чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република
България връщам за ново обсъждане в Народното събрание Закона за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество, приет от 44-то Народно събрание на 20 декември 2017 г., като
го оспорвам по принцип и в неговата цялост.
Президент на Републиката:
Румен Радев
3
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 333
ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2017 Г.

за изменение и допълнение на Правилника за
структурата, дейността и организацията на
работа на Агенция „Пътна инфраструктура“,
приет с Постановление № 295 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 100 от
2009 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2010 г., бр. 52,
83 и 97 от 2011 г., бр. 14, 22, 60 и 81 от 2012 г.,
бр. 93 от 2013 г., бр. 60 и 102 от 2014 г., бр. 57
от 2015 г. и бр. 88 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 11, ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. утвърждава длъжностното разписание
по предложение на управителния съвет и
ск лючва, изменя и прекратява трудовите
договори с лицата, работещи в централната
администрация, и с ръководителите в специализираната администрация;“.
§ 2. В глава трета раздел I се изменя така:
„Раздел I
Главен секретар
„Чл. 14. (1) Административното ръководство на агенцията се осъществява от главен
секретар в съответствие с решенията на управителния съвет. Главният секретар е на пряко
подчинение на председателя на управителния
съвет на агенцията.
(2) Главният секретар:
1. координира и контролира дейността на
администрацията на агенцията в изпълнение
на решенията на управителния съвет и в съответствие с нормативните актове;
2. осиг у рява организационната връзка
между управителния съвет, дирекциите в централната администрация и специализираните
звена, както и осигурява взаимодействие на
администрацията на агенцията с други институции и организации;
3. изпълнява дейности, които са свързани
с административно-организационното подпомагане на управителния съвет на агенцията,
в т. ч. организира подготовката за вземане на
решения от управителния съвет, следи и докладва на управителния съвет за изпълнението
на взетите и приведените в изпълнение негови
решения, подпомага управителния съвет при
формулирането и изготвянето на конкретни
решения за изпълнението на функциите му,
както и при взаимодействието с администрацията на агенцията с други институции
и организации;
4. подпомага работата и дейност та на
управителния съвет на агенцията;
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5. организира деловодната обработка, архивирането и съхраняването на кореспонденцията и документацията в съответствие
с нормативните актове и с изискванията
на управляващите органи по оперативните
програми и на международните финансови
институции;
6. организира разпределението на задачите
за изпълнение между дирекциите на агенцията
и специализираните звена;
7. следи за спазването на сроковете за
изпълнение на решенията на управителния
съвет на агенцията;
8. създава условия за нормална и ефективна работа на всички дирекции в централната
администрация на агенцията и в специализираните звена;
9. контролира и отговаря за работата с
документите и за тяхното съхраняване;
10. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в агенцията;
11. съгласува длъжностното разписание
на агенцията;
12. контролира изпълнението на задачите,
свързани с отбранително-мобилизационната
подготовка и военновременното планиране;
13. изпълнява и други задачи, възложени
му от управителния съвет на агенцията;
14. организира, координира и контролира
изпълнението на задачи, които са свързани
с подготовката на становища и отговори до
държавни органи, физически и юридически
лица;
15. координира изготвянето на отговори
от името на управителния съвет на постъпили сигнали, заявления и предложения на
граждани.“
§ 3. В чл. 14б, ал. 3 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 1 думите „Стандартите за вътрешен
одит“ се заменят с „Международните стандарти
за професионална практика по вътрешен одит“.
2. Точка 11 се изменя така:
„11. изготвя план за професионално обучение и развитие на вътрешните одитори и го
представя за утвърждаване от председателя
на управителния съвет на агенцията;“.
3. Създава се т. 12:
„12. осъществява контакти с другите звена
за вътрешен одит от организациите от публичния сектор с цел обмяна на добри практики.“
§ 4. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) точка 1 се изменя така:
„1. дирекция „Административно обслужване, човешки ресурси и управление на собствеността“;“
б) създава се т. 5:
„5. дирекция „Информационни технологии
и системи“.“

ВЕСТНИК

БРОЙ 2

2. В ал. 3 се създава т. 8:
„8. дирекция „Пътна безопасност и планиране на дейностите по републиканската
пътна мрежа“.“
§ 5. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. Думите „Дирекция „Административно
обслужване и координация“ се заменят с
„Дирекция „Административно обслужване,
човешки ресурси и управление на собствеността“.
2. Точки 1, 2, 4, 28, 29 и 33 се отменят.
§ 6. В чл. 17 т. 26 – 32 се отменят.
§ 7. Създава се чл. 19а:
„19а. Дирекция „Информационни технологии и системи“:
1. участва в разработването на стратегията, приоритетите, плановете и програмите
за развитие в областта на информационните
технологии в агенцията;
2. планира и организира развитието, внедряването, поддръжката и усъвършенстването
на информационните системи на агенцията;
3. планира и организира интегрирането
на информационните системи и технологии
в общата информационна среда с оглед оптимално използване на направените инвестиции;
4. проучва информационните потребности
на агенцията, извършва анализи и прави
предложения за придобиването, ползването
и модернизирането на хардуерни, софтуерни
продукти и услуги в областта на информационните технологии в агенцията;
5. ръководи, координира, контролира и
отговаря за функционирането на информационното обслужване на агенцията, както и за
въвеждането и функционирането на автоматизираните системи в работата на агенцията;
6. осигурява защита на данните, включени
в информационната система на агенцията,
обезпечава сигурността и надеждността на
информационните системи в агенцията;
7. осигурява непрекъснатa административна поддръжка на информационните системи,
електронните административни услуги и бази
данни на агенцията и тяхната работоспособност;
8. осигурява, контролира и отговаря за
програми, които са свързани с информационните технологии в агенцията;
9. осигурява взаимодействието на информационните системи на агенцията с аналогичните системи, които функционират в други
държавни и общински органи и институции;
10. планира и осигурява администрирането,
поддръжката и развитието на инфраструктурата на информационните технологии в
агенцията и координира процесите по тези
дейности в специализираните звена;
11. поддържа служебни регистри на потребителите, на компютърната и периферната
техника, на комуникационното оборудване
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на агенцията и на използваните софтуерни
продукти и системи;
12. планира годишното финансово обезпечаване на придобиването и поддръжката
на инфраструктурата на информационните
технологии в агенцията в съответствие с
Държавна агенция „Електронно управление“
и Централния орган за покупки;
13. координира дейностите в агенцията по
техническото обезпечаване на инфраструктурата на информационните технологии за
осъществяване на електронното управление;
14. организира подготовката на служителите на агенцията за работа с информационните
системи;
15. дава методически указания на структурите на централната администрация и на
специализираните звена на агенцията при
изпълнение на задълженията им за работа
с информационните системи и бази данни;
16. администрира, поддържа и осъществява дейности с Географската информационна
система (ГИС), отговаря за надлежното и
своевременно въвеждане на актуални данни за
пълноценно функциониране на базата данни
на ГИС, администрира и поддържа публична
ГИС за издаване на електронни административни услуги и електронни регистри;
17. администрира и поддържа уеббазирана
система за информираност (LIMA) относно
информацията и събитията по републиканската пътна мрежа;
18. разработва геопорта л на единната
п ът на м режа кат о част о т европейската
транснационална пътна инфраструктура и в
съответствие с европейските изисквания с
приоритет Директива 2007/02/ЕО – INSPIRE,
и с Решение 1692/96/ЕО за Европейската
транспортна мрежа;
19. прилага национална инфрастру кт ура и п ри лож н и и нформа ц ион н и п рог рами за въвеждане на системи за навигация
и контрол, както и на системи за сигурност в съответствие с европейската политика в навигационните системи (Програма
ГАЛИЛЕО), Програма ГМОС (Глобален мониторинг на околната среда и сигурността),
ГССЗН (Глобална система на системите за
земно наблюдение) и ГНСС (Глобална навигационна спътникова система);
20. осъществява регионален мониторинг и
поддържане на интелигентни транспортни системи – системи за автоматизирано събиране
на данни за трафика, автоматични устройства
за следене на метеорологичната обстановка,
електронни информационни табели (VMS) и
системи за мониторинг за шума;
21. извършва регулярни проверки на място
в цялата страна на съществуващите интелигентни транспортни системи, които са собственост на агенцията;
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22. координира работата на представителите на Института по пътищата и мостовете и
всички областни пътни управления в страната,
която е свързана с изграждането и поддържането на интелигентни транспортни системи;
23. осъществява контрол по време на гаранционната и извънгаранционната поддръжка на
съществуващите интелигентни транспортни
системи;
24. проучва, подготвя и изпраща предложения за подобряване на съществуващите
интелигентни транспортни системи;
25. съдейства за решаването на възникнали
проблеми, които са свързани с изграждането
и поддържането на интелигентни транспортни
системи, в рамките на своите компетенции;
26. координира работата на представители
на областните пътни управления в страната с
мобилни приложения за събиране и обработка
на информация за пътната инфраструктура;
27. отговаря за изпълнението на нови проекти, които са свързани с изграждането на
интелигентни транспортни системи и на части
от тях в обхвата на цялата републиканска
пътна мрежа;
28. контролира интеграцията на нови интелигентни транспортни системи и на части
със съществуващите информационни системи
в структурата на агенцията;
29. подготвя, съгласува и предоставя на
управителния съвет технически спецификации
за информационни системи и интелигентни
транспортни системи в структурата на агенцията.“
§ 8. В чл. 20, т. 20, буква „е“ думите „Административно обслужване и координация“
се заменят с „Административно обслужване,
човешки ресурси и управление на собствеността“.
§ 9. В чл. 26, т. 11 и т. 21, буква „е“ думите
„Централния институт на пътните технологии,
националните европейски норми и стандарти“
се заменят с „Института по пътища и мостове“.
§ 10. В чл. 27, ал. 2 се създават т. 10 – 15:
„10. организира дейността за създаване,
водене и поддържане на национален електронен регистър на доставчиците на услуга
за електронно събиране на такса за изминато
разстояние;
11. дава становища за съгласу ване на
проекти за електронно събиране на такси за
изминато разстояние;
12. администрира приходите, които са
постъпили от таксите за ползване на републиканските пътища;
13. подготвя предложения за промяна в
законодателството за въвеждане на европейски
изисквания, които са свързани с таксовата
политика;
14. осъществява контакти с външни организации за изпълнение на целите на пътно таксуване за изминато разстояние – ТОЛ такси;
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15. изготвя методически указания и инструкции за правилното събиране на такси
за изминато разстояние – ТОЛ такси.“
§ 11. Създава се чл. 28д:
„Чл. 28д. Дирекция „Пътна безопасност и
планиране на дейностите по републиканската
пътна мрежа“:
1. разработва и прилага политика за пътна
безопасност, предоставя технически консултации, планира и организира възлагането на
одити по пътна безопасност, както на инвестиционните проекти във всички фази, така и
на изградените пътни участъци преди и след
въвеждането им в експлоатация;
2. прави анализ на данните от пътнотранспортни произшествия, данните за пътния поток
и прогнозите за бъдещия пътен поток с цел
идентифициране на участъците с концентрация
на пътни транспортни произшествия и постигане на най-голям принос към изпълнението
на националните цели за пътна безопасност;
3. идентифицира приоритетни участъци с
концентрация на пътни транспортни произшествия чрез анализа на данните за пътнотранспортни произшествия, като се използва
новата база данни за пътнотранспортни произшествия и поддържаната ГИС;
4. предлага изпълнението на краткосрочни и дългосрочни мерки за подобряване на
пътната безопасност и отговаря за работните
програми за подобряване на пътната безопасност на областните пътни управления;
5. подпомага дирекция „Обществени поръчки и правно обслужване“ при подготовката на
документациите за възлагане на обществени
поръчки и участва в провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки;
6. осъществява мониторинг и оценка на
напредъка по отношение на целите на агенцията, които са свързани с пътната безопасност, и оценява ефективността на конкретни
програми за пътна безопасност;
7. ежегодно актуализира плана за действие
за повишаване на пътната безопасност като
рамка за действия през следващите години;
8. извършва периодичен преглед на политиката за безопасност по пътищата и при
необходимост извършва промяна на техническите указания за пътна безопасност;
9. събира, обобщава и анализира получената
информация за състоянието на пътищата от
републиканската пътна мрежа и съоръженията по тях от областните пътни управления
и Института по пътища и мостове;
10. планира дейностите по проектиране,
строителство, експлоатация и поддръжка на
републиканската пътна мрежа съгласно бюджета на агенцията;
11. предоставя на управителния съвет на
агенцията за утвърждаване на изготвените
програми съгласно бюджета на агенцията;

ВЕСТНИК

БРОЙ 2

12. предоставя на дирекции „Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури“ и
„Управление на стратегически инфраструктурни проекти“ изготвените и утвърдени програми
за последващо изпълнение по обекти и задачи
съгласно бюджета на агенцията;
13. предоставя на дирекция „Поддържане
на пътната инфраструктура“ изготвената и
утвърдена програма, разпределена за текущ
ремонт и поддържане по областните пътни
управления;
14. изготвя средносрочен план за възстановяване и развитие на републиканската пътна
мрежа въз основа на текущата Средносрочна
оперативна програма за изпълнението на
Стратегията за развитие на пътната инфраструктура в Република България;
15. следи за изпълнението на плановете и
програмите за възстановяване и развитие на
републиканската пътна мрежа;
16. изготвя и публикува годишни доклади,
които са свързани с пътната безопасност,
както и отчети относно ефикасността на
предприетите мерки;
17. управлява пътната база данни (ПБД) и
контролира изпълнението и адаптацията на
системата за управление на пътищата (СУП);
18. събира и анализира данните, които ще
се използват в подготовката на многогодишната програма за планиране;
19. разработва и предоставя необходимата
информация относно състоянието на пътната
мрежа с цел ясно и точно описание на финансовите нужди на пътния сектор.“
§ 12. В чл. 30, ал. 2, т. 14 думите „дирекция
„Административно обслужване и координация“ се заменят с „дирекция „Административно обслужване, човешки ресурси и управление
на собствеността“.
§ 13. В чл. 33, ал. 2 т. 18 и 19 се отменят.
§ 14. Приложението към чл. 4, ал. 2 се
изменя така:
„Приложение
към чл. 4, ал. 2
Численост на персонала в Агенция „Пътна
инфраструктура“ – 1511 щатни бройки
Управителен съвет
3
Централна администрация
354
в т.ч.:
Главен секретар
1
финансови контрольори
2
дирекция „Вътрешен одит“
10
Служител по сигурността на
информацията
1
Обща администрация 
118
в т.ч.:
дирекция „Административно обслужване,
човешки ресурси и управление на
собствеността“
39
дирекция „Комуникации и информация“
11
дирекция „Обществени поръчки и
правно обслужване“
30
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дирекция „Бюджет, финанси и
разплащания по проекти“
27
дирекция „Информационни технологии
и системи“
11
Специализирана администрация
222
в т.ч.:
дирекция „Поддържане на пътната
инфраструктура“
37
дирекция „Инвестиционно проектиране
и отчуждителни процедури“
29
дирекция „Изпълнение на проекти по
Оперативна програма „Региони в
растеж“ 2014 – 2020“ и по програмите
за териториално сътрудничество
на Европейския съюз“
31
дирекция „Изпълнение на проекти по
Оперативна програма „Транспорт и
транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020“ 33
дирекция „Анализ на риска и оперативен
контрол“
41
дирекция „Пътни такси и разрешителни“ 19
дирекция „Управление на стратегически
инфраструктурни проекти“
17
дирекция „Пътна безопасност и планиране
на дейностите по републиканската пътна
мрежа“
15
Специализирани звена
1154
в т.ч.:
Институт по пътища и мостове
74
областни пътни управления
1080 “

Заключителна разпоредба
§ 15. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2018 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
10018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 334
ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2017 Г.

за изменение на Устройствения правилник
на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление № 229
на Министерския съвет от 20 09 г. (обн.,
ДВ, бр. 78 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 102
от 2009 г., бр. 15, 25 и 30 от 2010 г.; попр.,
бр. 32 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 74 и 88 от
2010 г., бр. 15, 25, 31, 43, 54 и 80 от 2011 г.,
бр. 22, 50 и 103 от 2012 г., бр. 30, 51, 69, 70,
74, 82, 88 и 102 от 2013 г., бр. 8, 49, 58, 67, 76
и 94 от 2014 г., бр. 5, 19, 37 и 57 от 2015 г.,
бр. 2, 8, 49 и 91 от 2016 г. и бр. 12, 30, 39, 45,
63 и 68 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В приложение № 3 към чл. 53, ал. 1 и
чл. 54, ал. 1 се правят следните изменения:
1. На ред „Обща численост на служителите
в администрацията на Министерския съвет“
числото „481“ се заменя с „483“.
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2. На ред „Бюджет и финанси“ числото
„18“ се заменя с „19“.
3. На ред „А дминистративно и правно
обслужване и управление на собствеността“
числото „94“ се заменя с „93“.
4. На ред „Специализирана администрация в т.ч.:“ числото „203“ се заменя с „205“.
5. На ред „дирекция „Централно координационно звено“ числото „59“ се заменя с „61“.
Заключителни разпоредби
§ 2. В Устройствения правилник на Държавен фонд „Земеделие“, приет с Постановление
№ 151 на Министерския съвет от 2012 г. (обн.,
ДВ, бр. 55 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 60 от
2014 г., бр. 30 от 2015 г. и бр. 34 от 2016 г.),
се правят следните изменения:
1. В чл. 12, ал. 2 числото „1546“ се заменя
с „1545“.
2. В приложението към чл. 12, ал. 3:
а) на ред „Численост на персонала в организационните структури на ДФ „Земеделие“
числото „1546“ се заменя с „1545“;
б) на ред „Областни дирекции“ числото
„909“ се заменя с „908“.
§ 3. В Постановление № 173 на Министерск и я съвет от 2011 г. за приемане на
Устройствен правилник на Изпълнителната
агенция по горите (обн., ДВ, бр. 49 от 2011 г.;
изм., бр. 103 от 2012 г., бр. 29 от 2015 г., бр. 32
и 71 от 2016 г. и бр. 94 от 2017 г.) чл. 2 се
изменя така:
„Чл. 2. Определя общата численост на
персонала в структурите и териториалните
звена на Изпълнителната агенция по горите – 1499 щатни бройки, от които:
1. регионални дирекции по горите – 1306;
2. спец иа л изи ра н и т ери т ориа л н и зве на – 193.“
§ 4. В чл. 11 от Наредбата за определяне
на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система за
управление и наблюдение на средствата от
Европейските структурни и инвестиционни
фондове (ИСУН) и за провеждане на производства пред управляващите органи посредством ИСУН, приета с Постановление № 243
на Министерския съвет от 2016 г. (обн., ДВ,
бр. 76 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 30, 32 и 68
от 2017 г.), се правят следните изменения и
допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) При установено непланирано прекъсване на наличността на ИСУН в деня, в който
изтича срок в производство по чл. 2, срокът
се удължава от съответния управляващ орган
еднократно с един ден. Редът за установяване
на прекъсването и за удължаване на срока
се определя в указанията по чл. 5, ал. 1, а
обща информация за удължаването на срока
се осигурява на Единния информационен
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портал за обща информация за изпълнението
и управлението на ЕСИФ.“
§ 5. В чл. 43 ал. 2 от Постановление № 161
на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на правила за координация между управляващите органи на програмите и местните
инициативни групи, и местните инициативни
рибарски групи във връзка с изпълнението
на Подхода „Водено от общностите местно
развитие“ за периода 2014 – 2020 г. (обн., ДВ,
бр. 52 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 32, 55 и 68
от 2017 г.) се изменя така:
„(2) Проектни предложения се подават в
срока, посочен в поканата, който не може
да бъде по-кратък от 30 дни.“
§ 6. В Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на
детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите,
финансирани от Европейск и те ст ру к т у рни и инвестиционни фондове за периода
2014 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 53 от 2016 г.;
изм. и доп., бр. 30 и 68 от 2017 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 7 се създава нова ал. 3:
„(3) Изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 3
от Закона за обществените поръчки могат
да не се прилагат, за да се защитят особено
важни държавни и обществени интереси,
когато това е предвидено в документите по
чл. 5, ал. 1, т. 1.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
думите „ал. 6“ се заменят с „ал. 7“.
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
5. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея
думите „ал. 1, 2 и 5“ се заменят с „ал. 1, 2
и 6“.
§ 7. В чл. 32 от Постановление № 189 на
Министерския съвет от 2016 г. за определяне
на национални правила за допустимост на
разходите по програмите, съфинансирани от
Европейските структурни и инвестиционни
фондове, за програмен период 2014 – 2020 г.
(обн., ДВ, бр. 61 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 30
и 68 от 2017 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 след думите „държавата или“ се
добавя „общината или“;
б) в т. 3 думите „от бенефициента“ се
заличават.
2. В ал. 2, т. 3 думите „от бенефициента“
се заличават.
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) В допълнение към изискванията за
допустимост по чл. 19 разходите на бенефициента, свързани с придобиването на собственост на имот и/или ограничени вещни
права в полза на държавата и/или община,
се считат за допустими, когато правата са
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придобити за извършване на строителни и
монтажни работи за обект – държавна или
общинска собственост съгласно чл. 13 и 19
от Закона за водите, по проект по приоритетна ос 1 „Води“ на Оперативна програма
„Околна среда 2014 – 2020 г.“.“
4. Досегашната а л. 3 става а л. 4 и се
изменя така:
„(4) За доп устим разход във връзка с
придобиването на незастроена земя и/или
на недвижим имот заедно с прилежащите
към него сгради и на ограничени вещни
права се считат и таксите, съпътстващи
придобиването им, като нотариални такси
и други, и разходите за експертна оценка и
юридическите консултации.“
§ 8. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
10064

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 335
ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2017 Г.

за изменение на Наредбата за трудовата
книжка и трудовия стаж, приета с Постановление № 227 на Министерск ия съвет
от 1993 г. (обн., ДВ, бр. 102 от 1993 г.; изм.
и доп., бр. 48 от 2006 г., бр. 10, 16 и 67 от
2009 г. и бр. 73 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Параграф единствен. В чл. 7, ал. 1 думите
„писмена молба-декларация“ се заменят с
„писмено заявление-декларация“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
10071

РЕШЕНИЕ № 816
ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2017 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строителни материали – пепелни туфи и туфити, от
находище „Айтос“, разположено в землището
на гр. Айтос, община Айтос, област Бургас,
на „Бургаспътстрой“ – АД, Бургас
На основание § 4, ал. 1 – 4 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
концесиите във връзка с § 17а, ал. 1 и 2 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за приватизация и следприватизаци-
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онен контрол, чл. 4, ал. 1, т. 1, чл. 6, чл. 7 и
чл. 8, ал. 1 от отменения Закон за концесиите
(обн., ДВ, бр. 92 от 1995 г.; отм., бр. 36 от
2006 г.) и § 63 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение на
Закона за забрана на химическото оръжие
и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори (ДВ, бр. 14
от 2015 г.) и мотивирано предложение на
министъра на енергетиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет експлоатация на подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните
богатства – строителни материали – пепелни
туфи и туфити, представляващи изключителна
държавна собственост, от находище „Айтос“,
разположено в землището на гр. Айтос, община Айтос, област Бургас, описано в Акт за
изключителна държавна собственост № 895
от 7 март 2005 г., одобрен от министъра на
регионалното развитие и благоустройството,
която се извършва със средства на концесионера и на негов риск.
2. Определя концесионна площ с размер
70 955 кв. м, която съвпада с площта на
запасите и е индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 13 в координатна
система „1970 г.“ съгласно приложението.
3. Определя срок на концесията 35 години.
Началният срок на концесията е датата на
влизането в сила на концесионния договор.
4. Концесионният договор влиза в сила от
17 януари 1997 г. – датата на прехвърляне на
собствеността върху акциите, продадени на
първата тръжна сесия по реда на масовата
приватизация.
5. Определя за концесионер по право, без
търг или конкурс „Бургаспътстрой“ – А Д,
Бургас – търговско дружество, което отговаря на условията по § 4, ал. 1 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
концесиите.
6. Концеси ята да се осъществява при
следните условия:
6.1. Добивът на подземното богатство по
т. 1 да се осъществява въз основа на съгласувани и/или одобрени от минист ъра на
енергетиката проекти и планове по т. 7.2.3,
изготвени въз основа на мерките и условията в
Решение № 4-1/1998 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите
(РИОСВ) – Бургас, и на влязло в сила решение по оценка за съвместимост на инвестиционното предложение за добив от находище
„Айтос“, издадено по реда на чл. 31 от Закона
за биологичното разнообразие.
6.2. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изис-
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квания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, включително на горите и земите в
националните паркове и резервати, правата
върху горските територии и земеделските
земи, културните ценности, националната
сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната инфраструктура
от републиканската пътна мрежа.
6.3. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица,
освен с разрешение на Министерския съвет
при условията и по реда на действащото
законодателство.
6.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
6.4.1. да спазва изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия
на труд;
6.4.2. да не допуска наднормено натоварване със замърсители на околната среда на
обектите, подлежащи на здравна защита
съгласно § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда
за извършване на оценка на въздействието
върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г.
(обн., ДВ, бр. 25 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 3
от 2006 г., бр. 80 от 2009 г., бр. 29 от 2010 г.,
бр. 3 от 2011 г., бр. 94 от 2012 г., бр. 12 от
2016 г. и бр. 55 от 2017 г.), и да не предизвиква нарушаване на здравните изисквания
за обектите с обществено предназначение по
§ 1, т. 9 от допълнителната разпоредба на
Закона за здравето;
6.4.3. да не нарушава режима на експлоатация на санитарно-охранителните зони
около водоизточниците и съоръженията за
п и т ей но - би т ово водоснабд я ва не и около
водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и
хигиенни нужди, съгласно Наредба № 3 от
16.10.2000 г. за условията и реда за проучване,
проектиране, утвърждаване и експлоатация
на са ни тарно - ох ра ни т ел ни т е зони около
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за
лечебни, профилактични, питейни и хигиенни
нужди (ДВ, бр. 88 от 2000 г.), включително
да не създава риск за минералната вода от
находище „Айтос“, гр. Айтос, община Айтос,
облас т Бу ргас – изк л юч и т ел на д ържа вна
собственост;
6.4.4. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените технически и технологични
стандарти;
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6.4.5. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
6.4.6. да спазва указани ята, давани от
министъра на енергетиката при съгласуване
на проектите;
6.4.7. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия;
6.4.8. да не разкрива и да не предоставя
на трети лица документация и информация
по чл. 13 от Закона за подземните богатства, свързана с обекта на концесия, без
изрично писмено съгласие от министъра на
енергетиката.
6.5. За упражняване на правата и изпълнение на задълженията по концесията не
се изиск ват за дъл ж и телни подобрени я в
находището.
6.6. Концесионерът може да упражнява
правата, произтичащи от предоставената
концесия, само върху земя от концесионната
площ, върху която е придобил съответни
права и е променил предназначението є
при условията и по реда на действащото
законодателство.
6.7. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа на одобрен и влязъл в сила подробен
устройствен план, който включва концесионната площ и пътните връзки между обекта
на концесията и местните и/или републиканските пътища.
7. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
7.1. Основни права на концесионера:
7.1.1. да добива подземни богатства – строителни материали – пепелни туфи и туфити,
в границите на находището по т. 1;
7.1.2. право на собственост върху добитите
за срока на концеси ята подземни богатства – пепелни туфи и туфити;
7.1.3. право на ползване върху минните
отпадъци от добива и първичната преработка на подземните богатства за срока на
концесията;
7.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на
находище „Айтос“, складиране, преработка,
транспорт и продажба на подземните богатства по т. 1;
7.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по концесията, като с допълнителното споразумение
се определят размерът, условията и редът
за внасяне на концесионното плащане, дължимо за допълнително добиваните полезни
изкопаеми;
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7.1.6. да ползва за срока на концесията
съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и
техническа документация и информация за
находището по т. 1.
7.2. Основни задължения на концесионера:
7.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
7.2.1.1. изпълнява съгласуваните и/или одобрени проекти и планове, които се изискват
с това решение и с концесионния договор;
7.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещото разработване на
находището;
7.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
7.2.1.4. управлява и опазва компонентите и
факторите на околната среда при условията
на чл. 6 от Закона за опазване на околната
среда;
7.2.1.5. управлява отпадъците от добива и
първичната преработка на подземните богатства в съответствие с плана за управление
на минните отпадъци, одобрен от министъра
на енергетиката;
7.2.2. да внася концесионното плащане
при условия и в срокове, определени в концесионния договор;
7.2.3. да израбо т и и п редстави за съгласуване и/или одобрение на министъра
на енергетиката, а при необходимост и на
други компетентни държавни органи, при
условия, по ред и в срокове, определени в
концесионния договор:
7.2.3.1. цялостен работен проект за добив
и първична преработка, като след съгласуването му цялостният работен проект става
неразделна част от концесионния договор;
7.2.3.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична
преработка – при възникнала необходимост
от това; в тези слу чаи концесионерът да
уведоми РИОСВ – Бургас, за уточняване на
необходимостта от провеждане на процедури
по реда на нормативната уредба по опазване
на околната среда преди съгласуването на
измененията и допълненията на цялостния
работен проект за добив и първична преработка от министъра на енергетиката;
7.2.3.3. годишен работен проект за добив
и първична преработка за всяка година от
срока на концесията, като след съгласуването му годишният работен проект става
неразделна част от концесионния договор;
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7.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от проекта
по т. 7.2.3.1, като концесионерът представя
на министъра на енергетиката на всеки 5 години от срока на концесията актуализация
на проекта за ликвидация или консервация
на миннодобивния обект и рекултивация на
засегнатите земи;
7.2.3.5. годишен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи за
всяка година от срока на концесията, представляващ неразделна част от съответния
проект по т. 7.2.3.3;
7.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци, като след одобряване от министъра на енергетиката планът за управление
на минните отпадъци става неразделна част
от концесионния договор;
7.2.4. да уведомява компетентните държавни органи при условия и по ред, определени в концесионния договор, за всяко обстоятелство, което може да създаде
опасност за земните недра, околната среда,
водите, човешкото здраве, защитените със
закон територии и обекти, включително на
горите и земите в националните паркове и
резервати, правата върху горските територии
и земеделските земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на
страната и обществения ред, пътищата и
пътната инфраструктура от републиканската
пътна мрежа;
7.2.5. да съставя и да води геоложка и
техническа документация за дейностите по
концесията съгласно изискванията на действащото законодателство;
7.2.6. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
7.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите и
действително продадени количества пепелни туфи и туфити и среднопретеглената им
продажна цена за отчетния период, както и
отчети за дължимото концесионно плащане
за съответното шестмесечие;
7.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния работен проект за добив и първична
преработка и за вложените инвестиции през
изтеклата година, както и за изменението на
запасите и ресурсите, включващ необходимите документи и доказателства, удостоверяващи верността на посоченото в отчета;
7.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните
запаси и ресурси в находището при доказана
необходимост от ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите
земи, както и при прекратяване на концесионния договор;
7.2.7. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документа-
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цията, свързани с дейностите по концесията,
на оправомощени органи и/или лица;
7.2.8. да спазва изискванията на чл. 160,
ал. 2 от Закона за културното наследство;
7.2.9. да бъде извършен предварителен
оглед на територията на находището преди
началото на добивните дейности от специалисти – археолози от регионалния исторически
музей, с цел да се предотврати възможността
от компрометиране или унищожаване на неизвестни до момента археологически обекти;
7.2.10. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
7.2.11. да извърш и л и к ви да ц и я и/и л и
консерва ц и я на м и н нодоби вн и я обек т и
рекултивация на засегнатите земи за своя
сметка при условия и в срокове, определени
в съгласувания проект по т. 7.2.3.4;
7.2.12. при прекратяване на концесионния договор да предаде обекта на концесия
по т. 1 при условия и по ред, определени в
концесионния договор.
7.3. Основни права на концедента:
7.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
7.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително:
7.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията
по т. 7.2.6;
7.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
7.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право на собственост върху придобитата
по време на концесията геоложка и техническа документация;
7.3.4. право да усвои при условия и по
ред, определени в концесионния договор,
изцяло или част от банковите гаранции по
т. 8.1.1 и 8.1.2;
7.3.5. при условия и по ред, определени
в концесионния договор, да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на което и
да е от задълженията по това решение или
договора или при нарушаване на условие за
осъществяване на концесията.
7.4. Основни задължения на концедента:
7.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
7.4.2. да осъществява контрол за спазване
условията по концесията и изпълнение на
задълженията по концесионния договор;
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7.4.3. да не разкрива и да не предоставя
на трети лица документация и информация
по чл. 13 от Закона за подземните богатства,
свързана с обекта на концесия, без изрично
писмено съгласие от концесионера.
8. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
8.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния
договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване на годишна вноска от обезпечението
по т. 8.2, данък върху добавената стойност
(ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, лихви
за забавено изпълнение на задължението за
плащане на ДДС, както и неустойки при
неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие
по концесията:
8.1.1. за първата година от датата на подписване на концесионния договор гаранцията
е в размер 126 125 лв. и се предоставя на
концедента при подписването на договора;
8.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 100 на сто от стойността
на концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС, но не по-малко
от стойност та на минима лното годишно
концесионно плащане с начислен ДДС, и се
предоставя на концедента до 31 януари на
съответната година;
8.1.3. банковите гаранции по т. 8.1.1 и
8.1.2 следва да са валидни до 28 февруари
на следващата година;
8.1.4. при усвояване изцяло или на част от
гаранциите по т. 8.1.1 и 8.1.2 концесионерът
е длъжен да възстанови техния размер в
10-дневен срок от уведомлението на концедента за усвояването им.
8.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи. Видът
на финансовото обезпечение и предвиденият
размер на средствата се договарят между
страните в концесионния договор.
8.3. Неустойки и лихви при неизпълнение
на договорните задължения или при нарушаване на условие по концесията. Формите на
неизпълнение, условията и редът за тяхното
установяване, както и видът и размерът на
санк циите се определ я т в концесионни я
договор.
9. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по
ред, определен в концесионния договор, концесионно плащане, върху размера на което
се дължи ДДС, както следва:
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9.1. Паричните концесионни плащания за
срока на концесията са дължими на 6-месечни вноски, като срокът на плащане е 30-о
число на месеца, следващ отчетния период.
9.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
9.3. Размерът на всяко плащане се определя за всяка 6-месечна вноска, като 7 на сто
от базата за изчисляване на концесионното
плащане се умножи по добитото количество
подземно богатство за съответния отчетен
период съгласно чл. 1, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от
Методиката за определяне на конкретния
размер на концесионното възнаграждение за
добив на строителни и скалнооблицовъчни
материали – приложение № 4 към чл. 11 от
Наредбата за принципите и методиката за
определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда
на Закона за подземните богатства, приета
с Постановление № 127 на Министерския
съвет от 1999 г. (обн., ДВ бр. 59 от 1999 г.;
изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.).
9.4. Размерът на концесионното плащане
за единица добито подземно богатство по
т. 9.3 не може да бъде по-нисък от стойността, получена съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1,
буква „а“ и ал. 4 от методиката – приложение
№ 4 към чл. 11 от наредбата, и Регламент
(ЕО) № 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г.
относно краткосрочната статистика и Регламент (ЕО) № 1158/2005 г. на Европейския
парламент и на Съвета от 6 юли 2005 г. за
изменение на Регламент (ЕО) № 1165/98 на
Съвета относно краткосрочната статистика.
9.5. Минимални ят размер на концесионното плащане за всеки отчетен период
(шестмесечие) от срока на концесията не
може да бъде по-нисък от сумата, определена
на база 30 на сто от предвидения средногодишен добив за срока на концесията –
13 545 тона/шестмесечие пепелни туфи и туфити, и предвидените стойности за единица
добито подземно богатство съгласно т. 9.4.
9.6. Ра змер ът на кон це сион но т о п лащане по т. 9.3 и минималният размер на
концесионното плащане по т. 9.4 и 9.5 се
п ромен я т с доп ъ л н и т ел но споразу мен ие
към концесионния договор при промяна на
законодателството, уреждащо реда за неговото определяне.
9.7. Министърът на енергетиката превежда
на основание чл. 61, ал. 3 от Закона за подземните богатства по бюджета на община
А йтос част от извършеното концесионно
плащане в размер 50 на сто, определена
при условията и по реда на чл. 81, ал. 2 от
Закона за концесиите, без ДДС.
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10. Концесионерът се задължава да внесе
в срок до 30 дни от датата на подписването
на концесионния договор:
10.1. Еднократно концесионно плащане в
размер 7200 лв. с ДДС.
10.2. За периода след влизането в сила
на Закона за изменение и допълнение на
Закона за подземните богатства (ДВ, бр. 70
от 2008 г.) до подписването на концесионния
договор концесионното плащане е изчислено
по реда на т. 9 заедно със законната лихва
върху него до датата на изплащането му. Данък върху добавената стойност се дължи за
концесионно плащане с възникнало данъчно
събитие след 1 януари 2011 г.
11. Концесионерът не дължи концесионно
плащане за времето на реализиране на дейностите, предвидени в съгласуван проект за
техническа ликвидация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи,
при условие че не се извършва добив на
подземни богатства, при условия и по ред,
определени в концесионния договор.
12. Оправомощава министъра на енергетиката:
12.1. Да проведе преговори и да сключи концесионния договор с „Бургаспътстрой“ – АД,
Бургас, в срок до 6 месеца от влизането в сила
на решението за предоставяне на концесия.
12.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
12.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
12.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на концесионния договор.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към т. 2
Координатен регистър на граничните точки
на концесионната площ на находище „Айтос“
в координатна система „1970 г.“
№

X (м)

Y (м)

1.

4666677.9

9566718.2

2.

4666679.0

9566825.9

3.

4666548.5

9566788.9

4.

4666527.3

9566775.0

5.

4666393.8

9566645.5

6.

4666351.5

9566570.7

7.

4666316.2

9566526.0
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№

X (м)

Y (м)

8.

4666289.1

9566464.1

9.

4666347.7

9566392.5

10.

4666487.4

9566483.9

11.

4666500.2

9566533.8

12.

4666605.4

9566630.6

13.
10019

4666632.6

9566677.0

РЕШЕНИЕ № 821
ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2017 Г.

за изменение и допъ лнение на Решение
№ 646 на Министерския съвет от 2004 г. за
приемане на плана за управление на Националния парк „Пирин“ (ДВ, бр. 73 от 2004 г.)
На основание чл. 60, ал. 1 и чл. 63 от
Закона за защитените територии във връзка с чл. 20 от Наредбата за разработване
на п ла нове за у п ра в лен ие на за щ и т ен и
територии, приета с Постановление № 7 на
Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ,
бр. 13 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 55 от 2012 г.
и бр. 55 от 2017 г.),
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
В плана за управление на Национален
парк „Пирин“, в Част 3. „Норми, режими,
условия и препоръки за осъществяване на
дейностите“ се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1:
а) в подточка 1 накрая се поставя запетая
и се добавя „освен допустимите в съответните зони“;
б) подточка 6 се изменя така:
„6) Изкуствено осветление на територии
извън Зоната за туризъм и Зоната на сгради
и съоръжения.“
2. В т. 14 се създава подточка 10:
„10) Водохващане.“
3. В т. 16 се създават подточки 11 и 12:
„11) Дейности по изграждане на писти и
строителство на въжени линии и съпътстващата ги техническа инфраструктура съгласно
одобрени устройствен план или изменение
на такъв план и инвестиционни проекти/
намерени я въз основа на влезли в си ла
крайни актове за одобряване/съгласуване по
процедурите за екологична оценка и оценка
на въздействието върху околната среда по
реда на глава шеста от Закона за опазване
на околната среда и/или по процедурата за
оценка за съвместимост по Закона за биологичното разнообразие.
12) Изкуствено осветление за целите на
обслужване на обекти по т. 11.“

С Т Р.

32

ДЪРЖАВЕН

4. В т. 17 се създава подточка 11:
„11) Дейности по разширение на писти и
строителство на въжени линии в рамките
на границата на зона III – Зона за туризъм,
съгласно одобрени устройствен план или
изменение на такъв план и инвестиционни
проекти/намерения въз основа на влезли в
сила крайни актове за одобряване/съгласуване по процедурите за екологична оценка
и оценка на въздействието върху околната
среда по реда на глава шеста от Закона за
опазване на околната среда и/или по процедурата за оценка за съвместимост по Закона
за биологичното разнообразие.“
5. В таблица 32 „Разрешени дейности на
територията на парка по зони“, на ред 9 „Строителство, ремонт и реконструкция“, в т. V.9,
в колона 3 „IIа Зона за опазване на горските
екосистеми и отдих“ и в колона 5 „III Зона за
туризъм“ „тиретата“ се заменят с числото „3“.
6. В т. 76 накрая се поставя запетая и се
добавя „и зона III – Зона за туризъм“.
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7. В т. 77 подточка 13 се изменя така:
„13) Дейности по изграждане и разширение на ски писти и строителство на въжени
линии и съпътстващата ги техническа инфраструктура в рамките на зона III – Зона
за туризъм, и в затворената от външните є
граници зона IV – Зона на сгради и съоръжения, съгласно одобрени устройствен план или
изменение на такъв план и инвестиционни
проекти/намерения въз основа на влезли в
сила крайни актове за одобряване/съгласуване по процедурите за екологична оценка
и оценка на въздействието върху околната
среда по реда на глава шеста от Закона за
опазване на околната среда и/или по процедурата за оценка за съвместимост по Закона
за биологичното разнообразие.“
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-750-05-112 от 18 август 2017 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 70 от 2017 г.):
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• „Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов № 1, бл. 31,
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