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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 92
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Протокола относно
изменение на чл. 50, буква „а“ от Конвенцията
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от Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, подписан в Монреал на
6 октомври 2016 г., приет от 44-то Народно
събрание на 29 март 2018 г.
Издаден в София на 3 април 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Споразумението
между правителството на Република България и Организацията на обединените нации
за образование, наука и култура (ЮНЕСКО)
относно продължаване дейността на Регионалния център за опазване на нематериалното
културно наследство в Югоизточна Европа в
София като Център под егидата на ЮНЕСКО
(категория 2), подписано на 10 ноември 2017 г.
в Париж, приет от 44-то Народно събрание
на 29 март 2018 г.
Издаден в София на 4 април 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ЗАКОН

ЗАКОН

за ратифициране на Споразумението между
правителството на Република България и
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образование, наука и култура (ЮНЕСКО)
относно продължаване дейността на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна
Европа в София като Център под егидата
на ЮНЕСКО (категория 2), подписано на
10 ноември 2017 г. в Париж

Член единствен. Ратифицира Протокола
относно изменение на чл. 50, буква „а“ от
Конвенцията за международно гражданско
възд у хоплаване, подписан в Мон реа л на
6 октомври 2016 г., и Протокола относно изменение на чл. 56 от Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, подписан
в Монреал на 6 октомври 2016 г.

Член единствен. Ратифицира Споразумението между правителството на Република България и Организацията на обединените нации
за образование, наука и култура (ЮНЕСКО)
относно продължаване дейността на Регионалния център за опазване на нематериалното
културно наследство в Югоизточна Европа в
София като Център под егидата на ЮНЕСКО
(категория 2), подписано на 10 ноември 2017 г.
в Париж.
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 29 март 2018 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева

за ратифициране на Протокола относно изменение на чл. 50, буква „а“ от Конвенцията
за международно гражданско въздухоплаване,
подписан в Монреал на 6 октомври 2016 г.,
и Протокола относно изменение на чл. 56 от
Конвенцията за международно гражданско
възду хоплаване, подписан в Монреал на
6 октомври 2016 г.

Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в
сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 29 март 2018 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
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Издаден в София на 10 април 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
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КОНСТИТ У ЦИОНЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 5
от 27 март 2018 г.

по конституционно дело № 11 от 2017 г.
Конституционният съд в състав: председател: Борис Велчев, членове: Цанка Цанкова,
Стефка Стоева, Румен Ненков, Кети Маркова,
Георги Ангелов, Гроздан Илиев, Мариана Карагьозова-Финкова, Константин Пенчев, Филип
Димитров, Таня Райковска, при участието на
секретар-протоколиста Полина Цачева-Пешева
разгледа в закрито заседание на 27 март 2018 г.
конституционно дело № 11/2017 г., докладвано
от съдията Борис Велчев.
Делото е образувано на 28 ноември 2017 г. по
искане на Висшия адвокатски съвет (ВАдвС),
който, упражнявайки правомощията си по
чл. 150, ал. 4 от Конституцията на Република
България (Конституцията), е сезирал Конституционния съд за установяване на противоконституционност на § 15 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
(ПЗР ЗИДЗСПЗЗ) (ДВ, бр. 61 от 11.08.2015 г.),
на чл. 37и с изключение на ал. 1, посл. изр.,
ал. 2, ал. 3, ал. 4, посл. изр., ал. 5 и ал. 15, на
чл. 37м и на чл. 42 от Закона за собствеността
и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ)
(обн., ДВ, бр. 17 от 1.03.1991 г.; посл. изм.,
бр. 58 от 18.07.2017 г., в сила от 18.07.2017 г.).
Според ВАдвС разпоредбите на § 15 ПЗР
ЗИДЗСПЗЗ и на чл. 37м, ал. 4 ЗСПЗЗ противоречат на чл. 4, 17 и 19 от Конституцията.
Вносителят също така поддържа и че § 15
ПЗР ЗИДЗСПЗЗ, чл. 37и, с изключение на
ал. 1, последно изречение, на ал. 2, на ал. 3, на
ал. 4, последно изречение, на ал. 5 и на ал. 15,
чл. 37м, както и чл. 42 ЗСПЗЗ противоречат
на чл. 5, ал. 4 и чл. 6, ал. 2 от Конституцията.
С определение от 23 януари 2018 г. по конституционно дело № 11/2017 г. съдът е допуснал искането за разглеждане по същество и
е конституирал заинтересувани институции,
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организации и лица по делото, на които е
предоставил възможност да представят писмени становища и правни мнения.
В изпълнение на предоставената им възможност становища по делото са представили:
Народното събрание, Министерският съвет,
Върховният административен съд, министърът
на земеделието, храните и горите и Националното сдружение на общините в Република
България, които считат, че искането на ВАдвС
е неоснователно и следва да се отхвърли.
По делото са представили правни мнения
проф. д-р Венцислав Стоянов, доц. д.ю.н.
Красен Стойчев и доц. д-р Златимир Орсов.
От тях само проф. Стоянов намира, че част
от исканията на ВАдвС са основателни.
Производството е по реда на чл. 149, ал. 1,
т. 2 от Конституцията.
I. По искането за установяване на противоконституционност на § 15 ПЗР ЗИДЗСПЗЗ
и на чл. 37м, ал. 4 ЗСПЗЗ:
1. Относно твърдението за противоречие
с чл. 4 от Конституцията:
Според вносителя разпоредбата на § 15 ПЗР
ЗИДЗСПЗЗ има ретроактивно действие и засяга
вече придобити права. Твърди се, че прекратяването на договорите, които не отговарят
на новите условия, представлява санкция за
ползвателите на съответните земи, която не е
оправдана от по-висш обществен интерес. По
този начин според ВАдвС е накърнена правната
сигурност, стигнало се е до „ограничаване на
права и създаване на задължения за минало
време“, „не са съобразени оправдани правни
очаквания“ на ползвателите на тези земи.
Изложените твърдения на ВАдвС на практика се отнасят до ал. 1 – 3 от разглежданата
разпоредба на § 15 ПЗР ЗИДЗСПЗЗ. Според
вносителя обявяването им за противоконституционни на посочените основания би следвало да доведе и до „отмяната“ на ал. 4 – 7 от
същата разпоредба, тъй като последните „не
могат да имат самостоятелно приложение“.
Вносителят посочва, че изложените твърдения за противоконституционност на § 15
ПЗР ЗИДЗСПЗЗ се отнасят и до разпоредбата
на чл. 37м, ал. 4 ЗСПЗЗ.
За да се произнесе, Конституционният съд
взе предвид следното:
Разпоредбата на § 15, ал. 1 ПЗР ЗИДЗСПЗЗ
възлага задължения на ползвателите, сключили договори за наем или аренда на пасища,
мери и ливади от държавния и общинския
поземлен фонд преди 24 февруари 2015 г.,
да изпълнят допълнителни изисквания по
отношение на броя на отглежданите от тях
животни в срок до 1 февруари 2016 г. и да
сключат нови договори, в които да бъдат отчетени измененията в чл. 37и, ал. 1 и 4 ЗСПЗЗ.
В разпоредбата са уредени неблагоприятните последици за ползвателите на такива
земеделски земи, които не изпълнят изискванията на чл. 37и, ал. 1 и 4 ЗСПЗЗ. Техните
договори за наем или аренда се прекратяват
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от кмета на общината, съответно от директора на областната дирекция „Земеделие“.
Подлежащите на прекратяване договори не се
считат за правно основание за получаване на
директни плащания по чл. 41, ал. 1 от Закона
за подпомагане на земеделските производители
Предвидени са наказания за кметовете
на общини и за директорите на областни
дирекции „Земеделие“, които не изпълнят
задълженията си да прекратят договори за
наеми или аренда на пасища, мери и ливади
от държавния и общинския поземлен фонд. Те
се наказват с глоба от 5000 до 10 000 лв., като
наказателното постановление за налагането
є се издава от областния управител.
В чл. 21, ал. 1 от Конституцията е предвидено, че „земята е основно национално богатство, което се ползва от особената закрила
на държавата и обществото“. По силата на
чл. 22, ал. 3 от Конституцията „режимът на
земята се определя със закон“.
Макар единствено за обработваемата земя
да е изрично посочено в Конституцията, че
може да се използва само за земеделски цели,
подобна логика е напълно относима и за
пасищата и ливадите, чието предназначение
като основно национално богатство е да служат за отглеждане на животни. Държавата е
в правото си да провежда такава политика,
която да осигури пасища, мери и ливади да
бъдат отдавани под наем или аренда преимуществено на такива лица, които ще ги
ползват по тяхното основно предназначение.
Народното събрание като единствен титуляр
на законодателната власт чрез приеманите от
него актове определя насоките на държавната
политика в различните сфери на обществения
живот (Решение № 8 от 1.09.2005 г. по к.д.
№ 7/2005 г.).
В с л у ч а я р а з по р ед б ат а н а § 1 5 ПЗР
ЗИДЗСПЗЗ няма обратно действие. В Решение
№ 4 от 11.03.2014 г. по к. д. № 12 от 2013 г. се
посочва, че „когато на новия закон се придава
действие спрямо възникнали и съществуващи
правоотношения, които са „заварени“, е налице несъщинско обратно действие“. В същото
решение се посочва, че „същинско обратно
действие новият закон има само тогава, когато
той засяга придобити вече права или погасени
задължения“. В случая § 15 ПЗР ЗИДЗСПЗЗ
урежда хипотезата на приложение на новия
закон към заварено правоотношение, което не
е равнозначно на обратно действие на новия
закон. В Решение № 10 от 24.10.2013 г. по к. д.
№ 8 от 2013 г. Конституционният съд изяснява
разграничението „между хипотезата на обратно действие на закона, когато той преурежда
юридическите факти от момента на тяхното
проявление до завършен фактически състав,
с който приключва едно правоотношение, и
хипотезата, при която новият императивен
правен режим урежда за в бъдеще завареното
правоотношение, което не е приключило“.
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Разпоредбата на § 15 ПЗР ЗИДЗСПЗЗ е
израз на правото на държавата да преурежда
със закон статута на отделни категории земи
като израз на държавната политика в областта на животновъдството (Решение № 5 от
11.05.2017 г. по к. д. № 12/2016 г.). Трябва да
се посочи, че задължение за отглеждане на
пасищни животни ползвателите на пасища,
мери и ливади от държавния и общинския
поземлен фонд са имали от самото създаване
на разпоредбата на чл. 37и ЗСПЗЗ (нов – ДВ,
бр. 10 от 6.02.2009 г.). Едва от 2014 г. в ЗСПЗЗ
изрично се предвижда, че пасища и ливади от
държавния и общинския поземлен фонд могат
да се отдават под наем или аренда единствено
на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански
животни и само по изключение – ако няма
такива желаещи лица, могат да се отдават чрез
търг на други лица, които да ги поддържат
в добро земеделско и екологично състояние
(изм. и доп. – ДВ, бр. 38 от 7.05.2014 г.). Това
не променя обстоятелството, че чл. 37и ЗСПЗЗ
от самото си създаване ясно определя предназначението на ливадите и пасищата – за
животновъдни цели.
Действително има и още една категория
ползватели на земи от Държавния поземлен
фонд (включително пасища, мери и ливади) – тези, получили такива земи чрез търг
или конкурс по реда на чл. 24а ЗСПЗЗ до
влизането в сила на специалната разпоредба
на чл. 37и ЗСПЗЗ през 2009 г. За тези лица
към момента на сключване на договорите
не е съществувало правното задължение да
отглеждат пасищни животни на тези земи.
На тях, както и на лицата, отглеждащи
пасищни животни върх у пасища, мери и
ливади, е даден почти едногодишен срок да
спазят новите изисквания относно броя на
отглежданите животни, предвидени в чл. 37и,
ал. 4 ЗСПЗЗ. Този срок е достатъчен, за да
могат да се съчетаят интересите и на ползвателите, и на държавата, която провежда
нова политика в животновъдството и цели
използването на пасища, мери и ливади като
ограничен публичен поземлен ресурс да бъде
подчинено на безспорния обществен интерес
от увеличаването на броя на отглежданите
пасищни животни и насърчаването на животновъдството. Ако ползвателите не могат да
увеличат броя на отглежданите от тях животни,
те биха могли да предоговорят намаляване
на площта на ползваните от тях земи и пак
да изпълнят новите изисквания на закона.
По отношение на твърдението, че не е
спазен принципът на правната сигурност и
свързаната с него закрила на легитимните
правни очаквания, Конституционният съд
намира същото за неоснователно. Правната
сигурност се проявява като съществен елемент на върховенството на правото както
на национално, така и на общностно ниво.
Конституционният съд в съответствие със
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своята константна практика (Решение № 8 от
27.06.2017 г. по к.д. № 1/2017 г., Решение № 10
от 13.09.2012 г. по к. д. № 15/2011 г., Решение
№ 5 от 11.05.2017 г. по к д. № 12/2016 г.) поддържа, че принципът на правна сигурност
не може да се идентифицира с абсолютно
недопускане на промяна в действащата законодателна рамка на дадена сфера на обществени отношения. Въпреки че държавата
следва предпазливо и само по изключение
да преурежда гражданскоправни отношения,
всеки законодател разполага с определена
дискреционна власт, включително и по отношение правото със закон да уреди по нов
начин статута на отделни категории земи
като израз на държавната политика в областта на животновъдството. Законодателят
може да прави промени в тази материя, за
да приведе правната уредба в съответствие с
променящите се икономически и социални
условия в страната. Когато със законодателната промяна се преследва легитимна
цел, за постигането на която са предвидени
разумно обосновани средства, преценката за
правилността на такова решение е изцяло на
законодателя.
В конкретния случай даденият от закона
срок, в който да бъдат изпълнени новите
законови изисквания, е напълно достатъчен.
С ъ д ът о т б е л я зв а , че оч а к в а н и я т а н а
правните субекти да не се променя законодателството не са конституционно защитими.
Промените, въведени с § 15 ПЗР ЗИДЗСПЗЗ,
преследват легитимната цел на държавата
да п ровеж да та к а ва пол и т и к а, коя т о да
осигури пасищата, мерите и ливадите да
бъдат отдавани под наем или аренда преимуществено на такива лица, които ще ги
ползват по тяхното основно предназначение.
Всички подлежащи на преуреждане договори
са сключени по правила, които изцяло са
насочени към удовлетворяването на обществения интерес. Затова едната страна по тях
е публичен субект на правото – държавата
или общината, а ползвателите, освен изгодата от ползването на имота, допълнително
получават и финансова субсидия.
Разпоредбата на чл. 37м ЗСПЗЗ урежда
процедури и критерии за контрол по спазването на условията по чл. 37и, ал. 4 ЗСПЗЗ
и последиците от тяхното неспазване. Разпоредбата е ясна, логична и не може да се
сподели становището на ВАдвС, че тя поражда хаос. Сама по себе си разпоредбата
няма и обратна сила, както се твърди от
вносителя на искането. Тази разпоредба само
детайлизира основанията за прекратяване
на договорите за наем и аренда на пасища,
мери и ливади или за тяхната промяна, ако
ползвателите им не са изпълнили изискванията по чл. 37и, ал. 4 ЗСПЗЗ. Тези основания
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вече бяха подложени на анализ в контекста
на § 15 ПЗР ЗИДЗСПЗЗ и не бяха намерени
за противоречащи на чл. 4 от Конституцията.
2. Относно твърдението за противоречие
с чл. 17 от Конституцията:
Висшият адвокатски съвет излага и твърдения за противоречие с чл. 17 от Конституцията, тъй като „отнемането на правото
на ползване на засегнатите от § 15 ПЗР
ЗИДЗСПЗЗ лица представлява нарушение на
правото им на собственост“. Според вносителя в случая става дума за вещното право
на ползване и се е стигнало до „експроприация“ без предварително и равностойно
обезщетение за засегнатите. Твърди се, че
са нарушени „конституционните стандарти“,
той като новият правен режим води до „прекратяване на всяко право на ползване, ако
не са спазени установените от закона нови
изисквания, които ще бъдат непосилни за
по-голяма част от ползвателите“.
Вносителят посочва, че изложените твърдения за противоконституционност на § 15
ПЗР ЗИДЗСПЗЗ се отнасят и до разпоредбата
на чл. 37м, ал. 4 ЗСПЗЗ.
За да се произнесе, Конституционният съд
взе предвид следното:
В оспорената п равна у редба не става
дума за отнемане на права, още по-малко на
вещни права, а за поставянето на напълно
изпълними изисквания, които позволяват
съответните договори за наем и аренда да
бъдат запазени. Наемателите и арендаторите
на земеделска земя не са носители на право на
собственост или на ограничени вещни права.
Те са единствено страна по облигационно
правоотношение, с което им е предоставено правото да ползват земеделската земя за
ограничен период от време срещу заплащане на определена цена, а не притежават
имуществено право като част от правото на
собственост, разбирано в широкия смисъл на
думата, в който смисъл е разгледано правото
на ползване в Решение № 7 от 10.04.2001 г. по
к. д. № 1/2001 г. Наемателите и арендаторите
на земеделската земя нямат учредено право
на ползване като ограничено вещно право,
предмет на конституционна защита. Противно
на твърдението в искането, че с оспорените
изменения се предвижда единствено прекратяване на сключените договори за наем
и аренда, законодателят е дал възможност
на наемателите и арендаторите да приведат
сключените договори в съответствие с материалноправните изисквания на чл. 37и, ал. 1
ЗСПЗЗ. Дадената възможност съответства
на принципа на пропорционалност, тъй като
с оспорените разпоредби не се надхвърлят
границите на подходящото и необходимото
за постигане на легитимните цели, следвани
от разглежданата правна уредба.
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Неспазва нет о на нови т е за конови изисквания на чл. 37и ЗСПЗЗ ще доведе до
прекратяване на съответните договори за
наем или аренда, но това по никакъв начин
не отнема правото на ползвателите да претендират обезщетение за предсрочното им
прекратяване. По този начин те ще могат да
възстановят разходите си по прекратените
договори, което изключва всякакви твърдения
за експроприация.
Право т о да се у п ра ж н ява оп ределена
стопанска дейност, колкото и специфична да
е тя, е различно от правото на собственост
(така Решение № 5 от 10.07.2008 г. по к. д.
№ 2/2008 г.). Каквато и да е трактовката
на правото на собственост, то има предвид
налично, собствено имущество, а не пропуснати ползи или последици на нарушени
договорености (Решение № 2 от 22.02.2007 г.
по к. д. № 12/2006 г.).
3. Относно твърдението за противоречие
с чл. 19 от Конституцията:
Вносителят излага твърдения за противоречие с чл. 19, ал. 2 от Конституцията.
Според ВА двС на новите изисквания ще
могат да отговорят само „малка група едри
собственици на животновъдни обекти“, което
„ще изостри неравнопоставеността между
едрите животновъди и дребните фермери“.
Според вносителя „при отстъпено право на
ползване на държавния и общинския поземлен
фонд ползвателите трябва да имат възможност
да развият стопанската си дейност с оглед
срока на договора“, „промени в условията му
с обратна сила със закон, с който се скъсява
този срок, водят до нарушение на принципа
стопанската дейност и инвестициите да се
закрилят от закона“.
За да се произнесе, Конституционният съд
взе предвид следното:
Член 19, ал. 2 от Конституцията не задължава законодателя да създаде различни
правни условия за стопанска дейност, които
да отговарят на материалната възможност
на отделни групи граждани и юридически
лица. Разпоредбата изисква еднаква правна
уредба за всички без оглед на материалните
им възможности (Решение № 3 от 13.04.2006 г.
по к. д. № 4/2006 г.).
Не могат да бъдат споделени и аргументите
за нарушение на чл. 19, ал. 2 от Конституцията
поради „изостряне на неравнопоставеността“,
които ВАдвС допълнително е развил и по
отношение на чл. 37и ЗСПЗЗ. Вносителят
твърди, че лицата, които имат договори за
наем или аренда на земи от държавния или
общинския поземлен фонд, ще бъдат третирани дискриминационно в сравнение с наемателите и арендаторите на аналогични по
предназначение частни имоти по отношение
на схемите за подпомагане. Предоставянето
на пасища, мери и ливади от държавния и
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общинския поземлен фонд следва определена
държавна политика, която не може да бъде
наложена на частните собственици, които
могат да отдават свои аналогични земи при
каквито условия намерят за добре.
Няма противоречие на оспорените разпоредби с нормата на чл. 19 от Конституцията.
В случая наемателите и арендаторите на
земеделска земя не реализират стопанска
инициатива в наетите и арендувани ливади,
пасища и мери, различна от осъществяване
на минимално необходимите дейности за
поддържане на земеделската земя в добро
земеделско състояние, което е основание за
подпомагането им по схемите и мерките за
плащания на единица площ.
В съответствие със своята последователна
практика Конституционният съд приема в Решение № 5 от 11.05.2017 г. по к. д. № 12/2016 г.,
че „Икономиката, основана на свободната стопанска инициатива, не изключва държавната
интервенция, но тя се свежда до създаване на
регулаторната рамка и контрола за нейното
спазване, гарантираща еднакво подходящи
условия за работа на стопанските субекти,
като се отчита крайното удовлетворяване на
обществените потребности.“ Както вече беше
посочено, оспорената уредба няма обратно
действие и не засяга принципа за закрила
на стопанската дейност и инвестициите, а е
израз на правото на държавата да провежда
такава политика, която да осигури пасища,
мери и ливади да бъдат отдавани под наем
или аренда преимуществено на такива лица,
които ще ги ползват по тяхното основно
предназначение, т. е. приоритетно да предостави въпросните земи на производители
на животинска продукция.
Изложеното дотук изключва твърденията
на ВАдвС за противоконституционност на
§ 15, ал. 1 – 3 ПЗР ЗИДЗСПЗЗ. Това прави излишен анализа на останалите алинеи на процесния параграф от закона, чиято „отмяна“
се иска единствено ако първите три алинеи
бъдат обявени за противоконституционни.
Общото заключение на Конституционния
съд е, че цялата разпоредба на § 15 ПЗР
ЗИДЗСПЗЗ и разпоредбата на чл. 37м, ал. 4
ЗСПЗЗ не противоречат на чл. 4, 17 и 19 от
Конституцията.
II. По искането за установяване на противоконституционност на § 15 ПЗР ЗИДЗСПЗЗ,
на чл. 37и ЗСПЗЗ, с изключение на ал. 1,
последно изречение, ал. 2, ал. 3, ал. 4, последно изречение, ал. 5 и ал. 15, на чл. 37м
ЗСПЗЗ и на чл. 42 ЗСПЗЗ:
1. Относно твърдението за противоречие
с чл. 5, ал. 4 от Конституцията:
В искането си ВАдвС, като обосновава
противоконституционността на законовите
разпоредби, черпи аргументи и от чл. 6 и
14 от Конвенцията за защита на правата
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на човека и основните свободи (КЗПЧОС),
чл. 1 от Първи допълнителен протокол към
КЗПЧОС и чл. 20 от Хартата на основните
права на Европейския съюз.
Вносителят излага още, че на основание
чл. 5, ал. 4 от Конституцията следва да бъде
съобразена съдебната практика на Съда на
Европейския съюз и разпоредбите на правото
на Съюза, а ЗСПЗЗ следва да отговаря на
целите и нормите на регламентите в областта на Общата стопанска политика, както
и на основните принципи на правото на
Европейския съюз. Изложени са твърдения
за несъответствие на оспорените разпоредби с правото на Европейския съюз, като
са посочени редица регламенти, на които
според вносител я оспорените разпоредби
противоречат.
За да се произнесе, Конституционният съд
взе предвид следното:
В искането ВАдвС имплицитно навежда
доводи за несъответствие на оспорените
разпоредби с меж дународни договори, по
които България е страна, позовавайки се на
противоречие с чл. 5, ал. 4 от Конституцията, който постановява, че: „Международните
договори, ратифицирани по конституционен
ред, обнародвани и влезли в сила за Република България, са част от вътрешното право
на страната. Те имат предимство пред тези
норми на вътрешното законодателство, които
им противоречат.“ Реално няма как оспорените законови разпоредби да противоречат
на тази норма на Конституцията. Вносителят
на искане по чл. 150, ал. 4 от Конституцията
не може да се позовава на несъответствие
на закона с международните договори, по
които България е страна, и съответно – да
иска произнасяне на Конституционния съд по
такъв въпрос (Определение № 8 oт 2.12.2010 г.
по к. д. № 14/2010 г.).
Съдът, както бе посочено, е сезиран с
искане за обявяване на противоконституционност на закон по чл. 149, ал. 1, т. 2 от
Конституцията. С оглед развитите съображения за противоречие или несъответствие
на закона с правни актове на Европейския
съюз, с принципите на правото на Съюза или
с практика на Съда на Европейския съюз
Конституционният съд намира за необходимо
да изясни, че последните не са основание за
обявяване на противоконституционност на
закон по реда на цитирания чл. 149, ал. 1,
т. 2 о т Конс т и т у ц и я та (Решен ие № 1 о т
28.02.2008 г. по к. д. № 10 от 2007 г.).
Изложените от вносителя твърдения за
несъответствие на оспорената правна уредба с
първичното и вторичното право на Европейския съюз не са обект на проверка от страна
на Конституционния съд в това производство
и не могат да обусловят противоречие с чл. 5,
ал. 4 от Конституцията.
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По отношение на чл. 37и ЗСПЗЗ Конституционният съд съобрази, че на практика
се оспорва конституционността на цялата
разпоредба на чл. 37и ЗСПЗЗ без онези нейни
части, които постановяват, че:
– не се предоставят пасища, мери и ливади
от държавния и общинския поземлен фонд на
лица с данъчни задължения или задължения
към Държавен фонд „Земеделие“, държавния
или общинския поземлен фонд;
– министърът на земеделието, храните
и горите определя със заповед пасищата,
мерите и ливадите от държавния поземлен
фонд, които се отдават под наем или аренда;
– общинският съвет определя с решение
пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване и обявява това решение;
– разпределяне на имоти на лица, отглеждащи говеда за мляко или месо, овце
или кози;
– ред за подаване на заявления от тези
лица;
– правила за освобождаване от заплащане
на наемна цена или арендно плащане при
определени условия.
Разпоредбата на чл. 37и в оспорената є
част се състои от 15 алинеи.
Те уреждат реда, по който пасища, мери
и ливади от държавния и общинския поземлен фонд да се отдават под наем или аренда
само на собственици или ползватели на
животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, както и критериите и реда
за тяхното разпределяне между тези лица. В
случаите, в които останат свободни земи след
разпределението на пасища, мери и ливади
между правоимащите лица, те могат да се
отдават чрез търг за срок една година и на
други лица, които ще ги поддържат в добро
земеделско и екологично състояние.
Констит у ционни ят съд намира, че изложените от искателя твърдения за противоконституционност на тази разпоредба са
неоснователни. Оспорените разпоредби в
чл. 37и ЗСПЗЗ отразяват държавна политика
за разпределението на пасища, мери и ливади
според тяхното основно предназначение – да
съдейства за развитието на животновъдството. Нищо в тях не поражда противоречие с
нито една разпоредба или принцип на Конституцията.
2. Относно твърдението за противоречие
с чл. 6, ал. 2 от Конституцията:
В искането се поддържа, че с процесните
разпоредби се създава ситуация на дискриминация, която е забранена от чл. 6, ал. 2
от Конституцията.
Според ВА двС оспорените разпоредби
водят до „неравно третиране на земеделските
стопани на основата на социален признак
„имуществено състояние“, водещо до различен режим на получаване на субсидии
от европейските фондове. По този начин се
създавала дискриминация на част от земе-
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делските производители. За друга част от
тях се създавал и риск от връщане на вече
получени плащания по субсидии.
За да се произнесе, Конституционният съд
взе предвид следното:
Съдът не намира противоречие на оспорената уредба и с чл. 6, ал. 2 от Конституцията. Посочените от вносителя на искането
разпоредби от подзаконови актове, които
създавали „неравноправно третиране на земеделските стопани на основата на социален
признак „социално положение“, са извън
компетентността на Конституционния съд.
Нищо в оспорената разпоредба не отговаря
на твърдението, че с нейното приемане са
нарушени „правилата за съгласуваност на
различни закони“.
Не може да бъде споделено и твърдението, че с оспорените разпоредби се създава
противоконституционно неравенство между
собствениците на пасища и лицата, които ги
наемат и арендуват, между лицата, наемащи
или арендуващи земи от частни собственици
и от държавата и общините, както и между
лицата, отглеж дащи ж ивотни върх у тези
земи, и лицата, които не отглеждат животни.
Частните собственици имат правото да се
ползват свободно от собствеността си, докато
наемателите и арендаторите по необходимост
са подчинени на различни договорни условия. Това е естествено неравенство, което не
представлява дискриминация по силата на
Конституцията.
Същото се отнася до „неравенството“
между лицата, които наемат или арендуват
земи от частни собственици и от държавата
и общините. Собствениците имат конституционно гарантирано право да отдават своята
собственост при условия на свободно пазарно договаряне, докато публичният ресурс
от пасища, мери и ливади бива отдаван на
ползвателите му при предварително обявени от закона условия. Няма как частните
собственици да бъдат задължени да отдават
собствеността си при същите условия, при
които я отдава държавата или общината, само
за да се избегне неравенство в условията,
при които се осъществява една или друга
стопанска дейност.
Що се отнася до твърдението за неравенство между лица, които отглеждат животни
върху пасища, мери и ливади от общинския
и държавния поземлен фонд, и лицата, които
използват такива земи за други цели, то е
неоснователно. Няма как да бъде търсено
равенство при осъществяване на различни
стопански дейности, нито може да е отречено правото на държавата приоритетно да
предостави въпросните земи на производители на животинска продукция. Самата
дума „пасище“ вече подсказва основното
предназначение на тези земи.
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3. Относно твърдението за противоконституционност на чл. 42 ЗСПЗЗ:
Висши ят адвокатски съвет не изт ъква
довод и з а п р о т и воконс т и т у ц ион но с т н а
чл. 42 ЗСПЗЗ. Заявява се, че ако другите
оспорени разпоредби от закона бъдат обявен и за п ро т и воконс т и т у ц ион н и, т о т ой
ще загуби смисъла си, доколкото в него са
уредени състави на административни нарушения, свързани с прилагането на § 15 ПЗР
ЗИДЗСПЗЗ. Тъй като Конституционният съд
не установи противоконституционност на останалите оспорени разпоредби, той приема,
че искането на ВАдвС в тази му част също
е неоснователно.
С оглед на гореизложеното Конституционният съд приема, че разпоредбите на § 15
ПЗР ЗИДЗСПЗЗ, на чл. 37и ЗСПЗЗ, с изключение на ал. 1, последно изречение, ал. 2,
а л. 3, а л. 4, последно изречение, а л. 5 и
ал. 15, на чл. 37м ЗСПЗЗ и на чл. 42 ЗСПЗЗ
не противоречат на чл. 5, ал. 4 и чл. 6, ал. 2
от Конституцията.
По горните съображения и на основание
чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията Конституционният съд
РЕШИ:
Отхвърля искането на Висшия адвокатски
съвет за установяване на противоконституционност на § 15 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи (ДВ, бр. 61
от 11.08.2015 г.), на чл. 37и с изключение на
ал. 1, последно изречение, ал. 2, ал. 3, ал. 4,
последно изречение, ал. 5 и ал. 15, на чл. 37м
и на чл. 42 от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи (обн., ДВ,
бр. 17 от 1.03.1991 г.; посл. изм., бр. 58 от
18.07.2017 г., в сила от 18.07.2017 г.).
Председател:
Борис Велчев
ОСОБЕНО МНЕНИЕ
на съдията Георги Ангелов
по конституционно дело № 11 от 2017 г.
Разпоредбите на § 15, ал. 1 – 5 ЗИДЗСПЗЗ
(ДВ, бр. 61 от 2015 г.; по-нататък ЗИДЗСПЗЗ)
според мен са несъответстващи на чл. 19,
ал. 1 и 3 от Конституцията.
В т. 2 от особеното си мнение към решението по к. д. № 9 от 2015 г. съм изложил
съображенията си за това, кога държавната
регулация на икономически отношения е конституционно допустима и какъв, по начало, е
конституционно установеният є метод. Тези
съображения mutatis mutandis са приложими
и в настоящия случай.
1. В него държавата и общините действат
като икономически субекти така, както и
ползвателите, сключили договори за наем
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или аренда на пасища, мери и ливади от
държавния и общинския поземлен фонд преди
24 февруари 2015 г. За всички тях на общо
основание важи чл. 19, ал. 1 от Конституцията, според който икономиката на Република
България се основава на свободната стопанска
инициатива. Принципът на икономическата
свобода е част от предхождащата учредителната власт свобода на човека, прогласена и
в чл. 6, ал. 1, предл. 1 от Конституцията. Тя
може да бъде ограничавана само и доколкото
Основният закон допуска това.
2. а) Оспорени т е разпоредби на § 15,
ал. 1 – 5 ЗИДЗСПЗЗ целят провеждането на
държавната политика спрямо т. нар. пасищна
натовареност. Вън от съмнение, като политика тя е в дискрецията на законодателната
власт. Тя обаче не е достатъчна конституционна ценност независимо от установената в
чл. 21 от Конституцията особена закрила на
земята, за да бъде разпростряна и спрямо
висящите правоотношения. Въведеното незабавно действие на уредбата противостои пряко
на икономическата свобода на стопанските
контрагенти, която отнема, задължавайки ги
да приведат действащите си договори в съответствие с новите изисквания. Намесата не
може да се оправдае от съществуването или
от броя на пасищните животни в заварените
случаи. Казано иначе, няма такава причинна връзка между пасищната натовареност и
закрилата на земята, която да е достатъчно
конституционно основание за предприетата
държавна регулация на висящите икономически правоотношения.
б) Методите на държавната рег улация
трябва да съответстват на конституционния
принцип за свобода на стопанската инициатива. Регулацията следва да зачита свободата
на стопанските субекти, затова поначало е
на икономически ползи и/или вреди (хоризонтална), а не на ограничения или отричане
на права (вертикална регулация).
В случая спрямо висящите договори е приложена вертикалната регулация. Ползвателят
е задължен да промени договора си, а ако не
го направи, наемодателят или арендодателят
е длъжен да го прекрати предсрочно.
Предсрочното прекратяване не е поради
неизпълнение на произтичащо от договора
задължение на ползвателя, както е типично
при всяка хоризонтална регулация, а поради неизпълнение на новосъздаденото му с
вертикалната регулация задължение да го
промени. Отнемането на съществуващите му
по договора права е санкция за неизпълнението на това „вертикално“, т. е. създадено
от публичната власт, а не от неговата воля,
задължение.
Изпълнението на задължението за прекратяване на договора от съответния представител на държавния или общинския поземлен
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фонд, от своя страна, е санкционирано с
предвидена негова административнонаказателна отговорност.
Държ а вната рег ула ц и я на за варен и т е
стопански отношения следователно е в несъответствие с чл. 19, ал. 1 от Конституцията
както поради своята неприложимост, така
и по своя метод.
3. Съгласно чл. 19, ал. 3 от Конституцията инвестициите и стопанската дейност на
български и чуждестранни граждани и юридически лица се закрилят от закона.
Договорите за наем или аренда по § 15,
ал. 1 ЗИДЗСПЗЗ са имуществени, облигационни, двустраннозадължаващи договори,
затова попадат в понятието както за стопанска дейност, така и за инвестиция по
смисъла на конституционния текст за всяка
от страните по тях.
Промяната на действащия правен режим
за заварените договори, изискваща под страх
от санкции тяхното изменение, не може по
никакъв начин да се прецени като закрила
от закона по смисъла на конституционната
разпоредба. Това, че от едната страна по
договора е държавата или общината като
час т ноп ра вн и су бек т и, не п ромен я т ози
извод, защото по силата на чл. 19, ал. 2 от
Конституцията относно правните условия за
стопанската си дейност те са равнопоставени
с всички останали граждани и юридически
лица. Напротив, за съжаление тази промяна
продължава да отнема от правната сигурност
и доверието при договарянето и по-общо – при
имуществените отношения с тях.
Конституционен съдия:
Георги Ангелов
ОСОБЕНО МНЕНИЕ
на съдията Гроздан Илиев
по конституционно дело № 11 от 2017 г.
Подписвам с особено мнение, защото
приемам, че искането на Висшия адвокатски
съвет (ВАдвС) за установяване на противоконституционност на разпоредбите на § 15
от преходните и заключителните разпоредби
на Закона за изменение и допълнение на
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ПЗР към ЗИДЗСПЗЗ) (ДВ,
бр. 61 от 2015 г.), чл. 37и, с изключение на
ал. 1, посл. изр., ал. 2, ал. 3, ал. 4, посл. изр.,
ал. 5 и ал. 15, чл. 37м и чл. 42 от ЗСПЗЗ не
следваше да бъде допуснато до разглеждане
по същество.
Искането е недопустимо по следните съображения:
С петата поправка на Конституцията (ЗИД
на КРБ, ДВ, бр. 100 от 2015 г.) ВАдвС бе
включен в кръга на субектите, които могат да
се обръщат към Конституционния съд (КС).
С разпоредбата на чл. 150, ал. 4 правомощията на ВАдвС да сезира съда са значително
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ограничени и сведени до възможността да
прави искане само с основание по чл. 149,
ал. 1, т. 2 от Конституцията – за установяване
противоконституционност на закон, с който
се нарушават права и свободи на гражданите.
Видно от мотивите към Закона за изменение
и допълнение на Конституцията законодателният подход при очертаване компетентността
на ВАдвС е идентичен с този, използван при
третата поправка на Конституцията(ЗИД на
КРБ, ДВ, бр. 27 от 2006 г.), когато с приемането на чл. 150, ал. 3 омбудсманът придоби
качеството на сезиращ субект. Сравнителният
анализ на чл. 150, ал. 4 и чл. 150, ал. 3 от
Конституцията налага извода за ограничени
правомощия на ВАдвС да предизвика производство пред КС. По отношение на всеки
един от сезиращите субекти това правомощие
може да бъде упражнено само за установяване
на закон, с който пряко се нарушават правата
и свободите на гражданите. Това несъмнено са закрепените в Конституцията лични
и политически права, които са присъщи,
неотменими на човека и всеки гражданин.
Според мотивите към законопроекта ВАдвС
може да сезира Конституционния съд само
в случаите, когато със закон се засягат основните права на гражданите.
Съвкупният анализ на искането по настоящото дело показва, че то няма за предмет
защита на нарушени лични и политически
права. Преследва се установяване противоконституционност на закон с твърдения за
накърнени права, произтичащи от договори
за наем и аренда на пасища, мери и ливади
от държавния или общинския поземлен фонд,
които земеделски стопани, респ. земеделски
производители, предимно юридически лица и
търговци, са сключили с кметове на общини
и областни управители.
Поначало защитата на социално-икономическите права, в случая твърденията са
за накърнени вещни права и вземания, произтичащи от стопанска дейност, не попада
в обхвата на конституционно установената
компетентност на ВАдвС по чл. 150, ал. 4 от
Конституцията.
Поради идентичност на конституционните разпоредби, уреждащи правомощията на
омбудсмана и ВАдвС, не намирам основание
да се отказвам от това си разбиране, в чиято
подкрепа съм развил подробни съображения в особените ми мнения по к. д. № 1 от
2017 г. и к. д. № 3 от 2017 г., които считам
за изцяло относими и към настоящото дело.
В разглежданата хипотеза такова разбиране
има и КС, изразено в Определение № 2 от
1 2 а п ри л 2 016 г., по с т а нов ено по к . д.
№ 12/2015 г. (ДВ, бр. 32 от 22.04.2016 г.).
Освен по изложените съображения искането се явява недопустимо и защото пред КС се
поставя за разрешаване спор за целесъобраз-
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ността на провежданата политика в областта
на селското стопанство. С оспорените разпоредби на ЗСПЗЗ са предвидени законодателни
мерки за подобряване състоянието на животновъдството в страната и използването на
земеделските земи, в случая пасища, мери и
ливади, по предназначение. Както и друг път
се е произнасял КС – целесъобразността на
извършваните законодателни промени, чрез
които се реализират съответните политики в
различни сектори на народното стопанство,
не подлежи на конституционен контрол освен
в случаите, когато противоречието между
законодателните промени и конституционните норми е до степен на пълно отрицание
на конституционните норми, каквито данни
видно от искането не са налице. Но и в
тези случаи, когато става дума за защита на
накърнени социално-икономически права,
ВАдвС не може да сезира пряко КС, а следва да стори това чрез сезиращите субекти,
посочени в разпоредбата на чл. 150, ал. 1 от
Конституцията.
Макар ВАдвС да не разполага с правомощие да сезира КС на основание чл. 149,
ал. 1, т. 4 от Конституцията, основната част
от съображенията за противоконституционност на разпоредбите, предмет на искането,
са свързани с твърдяно несъответствие с
норми на първичното и вторичното право
на Европейския съюз.
По изложените съображения приемам, че
искането на ВАдвС за установяване противоконституционност на § 15 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи (ПЗР към ЗИДЗСПЗЗ) (ДВ, бр. 61 от
2015 г.), чл. 37и, с изключение на ал. 1, посл.
изр., ал. 2, ал. 3, ал. 4, посл. изр., ал. 5 и
ал. 15, чл. 37м и чл. 42 от ЗСПЗЗ трябва да
се остави без разглеждане като недопустимо.
Конституционен съдия:
Гроздан Илиев
3776

РЕШЕНИЕ № 6
от 27 март 2018 г.

по конституционно дело № 10 от 2017 г.
Конституционният съд в състав: председател: Борис Велчев, членове: Цанка Цанкова, Стефка Стоева, Румен Ненков, Кети
Маркова, Георги Ангелов, Гроздан Илиев,
Мариана Карагьозова-Финкова, Константин
Пенчев, Филип Димитров, Таня Райковска,
при участието на секретар-протоколиста Росица Симова разгледа в закрито заседание на
двадесет и седми март 2018 г. конституционно
дело № 10/2017 г., докладвано от съдията
Таня Райковска.

БРОЙ 32

ДЪРЖАВЕН

Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2 и
4 от Конституцията на Република България.
Делото е образувано на 17.11.2017 г. по
искане на пленума на Върховния касационен
съд (ВКС) за установяване на противоконституционност на чл. 127, ал. 1, предложения
предпоследно и последно и на чл. 411а, ал. 1,
т. 4 от Наказателно-процесуални я кодекс
(НПК) (обн., ДВ, бр. 86 от 2005 г.; последно
изм. и доп., бр. 7 от 19.01.2018 г.), както и
за произнасяне за съответствие на чл. 127,
ал. 1, предложения предпоследно и последно
от НПК с международен договор, по който
България е страна, а именно с чл. 6 от Конвенцията за защита на правата на човека
и основните свободи – КЗПЧОС (обн., ДВ,
бр. 80 от 1992 г. с последвали изменения).
Вносител ят счита, че чрез оспорената
разпоредба на чл. 127, ал. 1, предложения
предпоследно и последно от НПК ревизионните актове, докладите по чл. 19 от Закона
за държавната финансова инспекция (ЗДФИ)
и одитните доклади по чл. 56 от Закона за
сметната палата (ЗСП) се приравняват на
доказателствено средство в наказателни я
процес. Според ВКС оспорената разпоредба
противоречи на чл. 121, ал. 1 от Конституцията, установяващ конституционното изискване съдилищата да осигуряват равенство
и условия за състезателност на страните в
съдебния процес, както и че не е в съответствие с чл. 6 КЗПЧОС за правото на справедлив процес по отношение на изискванията
за състезателност и равенство на средствата
за правна защита.
Поддържа се, че приравняването на изброените документи на писмени доказателствени средства е в конфликт с изискването на
чл. 121, ал. 1 от Конституцията, доразвито в
чл. 105, ал. 2 НПК. Пленумът на ВКС излага
съображения, че не може да се възприеме
писменият документ по чл. 19 във връзка
с чл. 17 ЗДФИ да възпроизвежда факти от
обективната действителност (които са доказателства в процеса), защото той съдържа
фа к т и че ск и конс т ат а ц и и , с ъ с т а в л я ва щ и
логически изводи на съответния държавен
орган въз основа на анализа на събраните от
него материали, а не удостоверява факти от
обективната действителност. Според вносителя аналогични характеристики имат докладите по чл. 56 от ЗСП, които са определени
като „доклади със становища по отчети за
изпълнение на бюджети“, защото съдържат
оценка на съответния държавен орган по отношение на отчет за изпълнение на бюджет,
а не за удостоверяване на обстоятелства от
обективната действителност.
Изложено е разбирането, че изискването
за „състезателно п роизводст во“ по ч л. 6
КЗПЧОС се проявява в това, всяка страна да
има възможност да се запознае и да коментира
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в процеса представените от другата страна
становища и доказателства, а „равенството
на средствата“ изисква на всяка страна да
бъдат предоставени разумни възможности да
представи позицията си при условия, които не
я поставят в съществено по-неблагоприятно
положение от другата страна.
Пленумът на ВКС твърди, че чрез оспорената разпоредба на доказателствен материал,
събран по ред извън НПК и от орган, различен от ръководно-решаващия в наказателния
процес, се придава същото значение като на
доказателства, събрани по реда и със способите, предвидени в НПК. Вносителят счита, че
е недопустимо приравняването на изброените
в чл. 127, ал. 1, предложения предпоследно
и последно от НПК писмени документи на
писмени доказателствени средства, понеже
доказателствата, установявани с тях, не са
събрани и проверени в състезателна процедура
с обезпечаване на равенство на средствата.
Пленумът на ВКС обосновава в искането
до Конституционния съд, че разпоредбата
на чл. 411а, ал. 1, т. 4 НПК следва да бъде
приета за противоконституционна, „тъй като
възлагането на специализирания наказателен
съд на разглеждане на дела за определени
п рест ъп лени я, извършени от оп ределени
категории субекти, дава на този орган на
съдебната власт характеристика на извънреден съд“. Такива извънредни съдилища не се
допускат съобразно чл. 119, ал. 3 от Конституцията и функционирането им противоречи
на принципа за правовата държава – чл. 4,
ал. 1 от Конституцията.
Излага се и противоречие с конституционния принцип на равенство на гражданите
пред закона – чл. 6, ал. 2 от Основния закон.
Според вносителя това оспорено допълнение в
чл. 411а, ал. 1 НПК представлява съществено
отстъпление от идеята, че компетентността
на специализираните съдилища се определя
единствено съобразно предметен критерий,
свързан с правната квалификация на деянието. Съчетаването на предмета и субекта
като критерий за подсъдност не би могло да
обоснове „специализация“.
Сочат се отклонения от общоустановените правила, важими за съдилищата както
в НПК (по-кратък срок за насрочване на
делото в разпоредително заседание), така и
в отделни текстове на Закона за съдебната
власт, относими към командироване на съдии
и критерии за определяне на допълнителни
възнаграждения.
С определение от 16 януари 2018 г. Конституционният съд е допуснал искането на
пленума на Върховния касационен съд за
разглеждане по същество. Като заинтересовани институции по делото са конституирани
Народното събрание, президентът, Министер-
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ският съвет, министърът на правосъдието,
министърът на финансите, главният прокурор, омбудсманът, Висшият съдебен съвет
и Висшият адвокатски съвет. Отправена е
покана за писмени становища до Съюза на
юристите в България, Съюза на съдиите в
България, Българската съдийска асоциация,
Асоциацията на прокурорите в България,
К а марата на следоват ел и т е в Бъ л гари я,
Фондация „Български адвокати за правата
на човека“, Асоциацията за европейска интеграция и права на човека. Поканени са да
дадат писмено правно мнение по предмета
на делото проф. д-р Маргарита Чинова, проф.
д-р Никола Манев, проф. д-р Веселин Вучков,
проф. д-р Пенчо Пенев, проф. д-р Снежана
Начева, доц. дюн Георги Митов, доц. д-р Гергана Маринова, доц. д-р Екатерина Салкова,
доц. д-р Наталия Киселова.
След образуването на делото е постъпило
искане от Висшия адвокатски съвет за установяване противоконституционност на редица
разпоредби от Наказателно-процесуални я
кодекс, групирани в 11 параграфа, в които
са изложени законовите текстове, уреждащи
различни въпроси на регламентацията на
процедурата в наказателното производство
и съображенията на вносителя за тяхната
противоконституционност.
Искането е дало основание на 28.11.2017 г.
да бъде образувано констит уционно дело
№ 12/2017 г. Допуснато е за разглеждане по
същество с определение от 23.01.2018 г., по
него са констит уирани същите заинтересовани институции и са поканени да дадат
становища по предмета на делото неправителствени организации и изтъкнати специалисти от науката.
С нарочно определение от същата дата
Конституционният съд, след като е констатирал идентичност в исканията на вносителите по двете дела относно установяване на
противоконституционност на чл. 411а, ал. 1,
т. 4 НПК, сходство в изложените основания
и съображения, а именно, че специализираният наказателен съд има характеристиката
на извънреден съд, което не се допуска от
чл. 119, ал. 3 от Конституцията и противоречи на принципа на правовата държава
(чл. 4, ал. 1 от Конституцията), е постановил
присъединяване на част от предмета по к. д.
№ 12/2017 г., обхванат от т. 11 от диспозитива на посоченото по-горе определение към
к. д. № 10/2017 г., за съвместно разглеждане
и решаване.
Според Висшия адвокатски съвет разпоредбата на чл. 411а, ал. 1, т. 4 НПК противоречи
на принципите на правовата държава (Преамбюл, чл. 4, ал. 1), чл. 6, ал. 2, чл. 31, ал. 3
и 4, чл. 117, ал. 2, чл. 119, ал. 3, чл. 121, ал. 1
от Конституцията, защото специализираният
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наказателен съд притежава характеристиката
на извънреден съд, какъвто Конституцията
не допуска (чл. 119, ал. 3).
От заинтересованите институции писмено
становище са представили Министерският
съвет, минист ърът на правосъдието, министърът на финансите, главният прокурор,
Висшият съдебен съвет.
Становище по предмета на делото са предложили още Съюзът на юристите в България,
Съюзът на съдиите в България, Асоциацията
на прокурорите в България, Камарата на
следователите в България.
Писмено правно мнение са дали доц. дюн
Георги Митов, доц. д-р Екатерина Салкова
и доц. д-р Наталия Киселова.
Съюзът на юристите в България, Съюзът
на съдиите в България и Камарата на следователите намират исканията за основателни и
застъпват позиция да бъдат уважени. Според
тях с оспорената разпоредба на чл. 411а, ал. 1,
т. 4 НПК се въвежда на практика извънреден
вид подсъдност за дела, разглеждани от специализирания наказателен съд, които попадат
извън предметната подсъдност, посочена в
т. 1, 2 и 3 на чл. 411а, ал. 1 НПК, с което
обичайната местна подсъдност ще бъде заобиколена поради длъжностното качество на
субекта на престъплението. Поддържат, че
определянето на подсъдността по субект, а не
по предмет характеризира специализирания
наказателен съд като извънреден. Сочи се
несъответствие с посочените в Решение № 10
от 2011 г. по к. д. № 6/2011 г. критерии по
отношение на условията и реда за назначаване
на съдиите, както и възможност за поставяне на магистратите от специализираните
наказателни съдилища в привилегировано
положение заради различие в критерия за
получаване на допълнително възнаграждение.
По отношение на чл. 127, ал. 1, предложения предпоследно и последно от НПК
поддържат, че се създава възможност за въвеждане на доказателствен материал, който
не е събран чрез предвидени в наказателно-процесуалния закон способи, а е събран
и проверен от други държавни органи и по
друг процесуален ред. Твърдят, че оспорената
разпоредба противоречи на чл. 121, ал. 1 от
Конституцията и на принципите на наказателния процес, както и на принципите за
равнопоставеност на страните в процеса,
гарантирани от българското законодателство
и от чл. 6 на КЗПЧОС.
Обратното виждане застъпват Министерският съвет, министърът на правосъдието,
министърът на финансите, главният прокурор, Висшият съдебен съвет, Асоциацията на
прокурорите в България, както и доц. дюн
Георги Митов, доц. д-р Екатерина Салкова
и доц. д-р Наталия Киселова, които намират искани ята за неоснователни. Според
тях делата за корупционни престъпления,
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извършени от лица, заемащи висша публична
длъжност, са със значим обществен интерес
не само във вътрешен аспект, а и с оглед
изпълнение на международни задължения
на българската държава, произтичащи от
ратифицираната със закон, приет от 40-то
Народно събрание на 3 август 2006 г. – обн.
ДВ, бр. 66 от 15.11.2006 г., Конвенция на
ООН срещу корупцията. Законодателната
преценка за възлагане на посочени дела за
разглеждане от специализирания наказателен
съд и определянето на тази подсъдност не
придава извънредност на специализирания
наказателен съд. Застъпва се виждането, че
няма конституционна пречка специализираният наказателен съд да разглежда дела
при съчетаване на двата критерия – както
с оглед предмета, така и с оглед субекта,
защото такава уредба е въпрос на законодателна целесъобразност и не противоречи на
даденото разрешение в практиката на Конституционния съд (Решение № 10 от 2011 г.
по к. д. № 6/2011 г.).
В становищата и правните мнени я се
посочва, че предметната и субектната подсъдност в оспорваната разпоредба са точно
определени чрез изрично и изчерпателно
изброяване както на видовете престъпления,
така и на длъжностното качество на техните
извършители, и този подход не се отрича в
цитираното по-горе решение на Конституционния съд. Поддържа се, че специализираният
наказателен съд прилага същите процесуални
правила като общите съдилища – еднакви
са правата на участниците в наказателното
производство, еднакви са правилата относно
мерките за процесуална принуда, еднакви
са доказателствените правила и процедури,
еднакви са правилата за провеждане на съдебните заседания, а присъдите и решенията
на апелативния наказателен съд подлежат на
контрол за законосъобразност от Върховния
касационен съд. Установяването на по-кратък
процесуален срок за насрочване на делото в
разпоредително заседание не води до извод за
специално процесуално правило в съществено
отклонение от общите правила в процеса,
при зачитане на трайната практика в наказателно-процесуалното законодателство за
създаване на особени правила за някои дела в
отклонение от общите правила, включително
установяване на по-кратки срокове, като са
изброени такива законодателни разрешения
по отношение на бързото производство, на
незабавно производство и други съкратени
срокове по НПК.
Позовавайки се на практиката на Конституционния съд – Решение № 16 от 1998 г. по
к. д. № 7/1998 г., обосновават тезата, че не
е налице противоречие с конституционния
принцип по чл. 6, ал. 2 за равенство на гражданите пред закона, тъй като възможността
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за разглеждане на делата по чл. 411а, ал. 1,
т. 4 НПК на три инстанции съставлява още
един аргумент, изключващ тезата за извънредност на специализирания наказателен съд.
Твърдят, че не е налице поддържаната от
пленума на ВКС противоконституционност
на чл. 127, ал. 1, предложения предпоследно и
последно от НПК, изразяваща се в противоречието му с чл. 121, ал. 1 от Конституцията.
Заемат позиция за неприемливост на тезата,
че с оспорваното допълнение в чл. 127, ал. 1
НПК се нарушава изискването за осигуряване
на състезателност и равенство на средствата, доколкото фактическите данни, които
са свързани с обстоятелствата по делото и
допринасят за тяхното изясняване, могат да
бъдат установявани, събирани и проверявани
чрез всички допустими доказателствени средства, а в съдебната фаза на процеса доказателствените материали се събират, допускат
и проверяват под ръководството на съда.
Подчертава се, че страните в процеса имат
равни възможности да изискват от съда събиране и проверка на всякакви доказателства,
да изискват спазването на всички законови
изисквания относно допускането, събирането
и прилагането на писмените доказателствени
средства, което осигурява равни възможности
на страните в съдебния процес да влияят на
оценката на съда, който е задължен да формира вътрешното си убеждение въз основа
на събраните доказателства, и то не само
по искане на страните, но и по свой почин.
Според тези становища и правни мнения
оспорената законова уредба не придава поголяма доказателствена сила на ревизионните
актове, на докладите по чл. 19 от ЗДФИ и
по чл. 56 ЗСП, тъй като те нямат самостоятелно значение, а се преценяват съвместно
с останалите доказателства. Отхвърлят и
тезата, че е нарушен чл. 6, т. 1 от КЗПЧОС
относно правото на справедлив процес, като
сочат, че допустимостта и оценяването на
доказателствата не са предмет на уредба в
КЗПЧОС и Европейският съд по правата на
човека оставя тази преценка на националното
законодателство.
Конституционният съд, като обсъди съображенията и доводите в исканията, становищата на заинтересованите институции,
постъпилите правни мнения и релевантната
правна уредба, прие следното:
По искането за установяване на противоконституционност на чл. 127, ал. 1, предложения предпоследно и последно от НПК и
несъответствие с чл. 6 КЗПЧОС:
Оспорването от пленума на ВКС на допълнението в чл. 127, ал. 1, предложения предпоследно и последно от НПК се основава на
тезата, че приравняването на ревизионните
доклади, одитните доклади по чл. 56 ЗСП и
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докладите по чл. 19 ЗДФИ на доказателствени
средства в наказателното производство е в
противоречие с чл. 121, ал. 1 от Конституцията, установяващ конституционно изискване
съдилищата да осигуряват равенство и условия
за състезателност на страните в съдебното
производство, както и не е в съответствие
с разпоредбата на чл. 6 КЗПЧОС за правото на справедлив процес по отношение на
изискванията за състезателност и равенство
на средствата.
Действително в чл. 127, ал. 1 НПК освен
писмените доказателствени средства, събрани
по реда на НПК, законодателят е определил
като такива и документи, които са съставени
в друго производство извън наказателния
процес. Сред тях са докладите и приложените
към тях документи относно разследванията на
Европейската служба за борба с измамите, а
с оспорваното допълнение са добавени и: 1)
ревизионните актове, с които са установени
данъчни задължения и задължения за задължителни здравни осигуровки, и приложените
към тях ревизионни доклади; 2) докладите
по чл. 19 от Закона за държавната финансова инспекция от извършени финансови
инспекции, и 3) одитните доклади по чл. 56
от Закона за Сметната палата и приложените
към тях документи.
Още през 2010 г. при предишно изменение
на НПК към писмените доказателствени
средства в чл. 127, ал. 1 са добавени и „други документи“, включително и докладите,
и приложените към тях документи относно
разследва ни я та на Европейската сл у жба
за борба с измамите. Инкорпорирането на
посочените доклади и документите към тях
е в съответствие с действащия към този
момент Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета от 25 май
1999 г. относно разследванията, провеждани
от Европейската служба за борба с измамите
(OLAF). В чл. 9, т. 2 от регламента е въведено правилото, че „Докладите, изготвени
на тази основа, представляват допустимите
доказателства в административното и наказателното производство на държавите членки,
където използването на тези доказателства е
признато за необходимо и по същия начин
и условия, допустими при административните доклади, изготвени от инспектори от
националната администрация. Тези доклади
са предмет на оценка по същите правила
като тези, приложими за административните доклади, изготвени от инспектори от
националната администрация, и имат същата
доказателствена стойност като тях.“ Понастоящем цитираният регламент е отменен и
заместен с нов Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ)
№ 883/2013 на Европейския парламент и на
Съвета от 11 септември 2013 г. (OB, L 248/1
от 18 септември 2013 г.), в който се съдържат
аналогични правила – чл. 11, т. 2.
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След като регламентът има пряко и непосредствено действие и не налага законодателна намеса на държава членка, българският законодател, макар и в обратен ред
на приравняване, е добавил с оспорваното
изменение в чл. 127, ал. 1 НПК и конкретно
посочените актове и доклади на инспектори
от националната администрация.
Според чл. 105, ал. 1 НПК доказателствените средства служат за възпроизвеждане в
наказателното производство на доказателства или на други доказателствени средства.
Недопустимостта в наказателния процес на
доказателствени средства, които не са събрани или изготвени при условията и по реда,
предвиден в НПК, е своеобразна гаранция
за разкриване на обективната истина, като
цели въвеждането в процеса на източници
на информация относно обстоятелствата от
предмета на доказване, които в максимална
степен гарантират достоверността.
Въвеждането на тези ограничения не означава, че във всички случаи се гарантира
в максимална степен (100 %) достоверността
на информационните носители, независимо
дали става въпрос за писмени доказателствени средства, или за свидетелски показания и
обяснения на обвиняемия. Защото събирането
на гласни и други доказателствени средства
при спазване на всички процесуални правила,
включително на принципите на гласност и
непосредственост, също не изключва опасността те да се окажат недостоверни.
В доктрината се сочи, че писмените доказателствени средства се явяват винаги документи, изготвени съобразно изискванията на
закона, който допуска да се установяват с тях
известни факти, имащи значение за процеса.
Доказателствените средства се явяват актове
на самия процес, органическа част от процеса, процесуални средства за установяване на
интересуващите делото факти. Тези средства
са предварително определени в кодекса и са
такива, каквито ги създава законодателят.
В сложния процес на доказване доказателствените средства имат за задача да възпроизведат и да доведат до знанието на съда,
прокуратурата или органа по разследване
онези факти, въз основа на които съответният орган може да изгради вътрешното си
убеждение.
Предви д п ровеж даното разг рани чение
меж д у док а зат елс т ва и док а зат елс т вен и
средства, каквото невинаги се откроява в
наказателнопроцесуалното право на други
държави, при което всички информационни
носители се приемат за доказателства, стига
да са относими, е налице известна непоследователност както в правната теория, така и
в НПК при включването на някои документи
в категорията на писмените доказателствени
средства. Така правната доктрина у нас при-
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ема, че писмени доказателствени средства
могат да бъдат и други документи освен изготвените в рамките на висящо наказателно
производство, напр. акт за раждане, акт за
смърт, нотариален акт и пр.
Макар и съставени в друго производство,
приравнените на писмени доказателствени
средства актове и доклади ведно с приложените към тях документи не се ползват с
презумирана формална доказателствена сила,
тъй като обективната истина в наказателното
производство може да се разкрива само и
единствено по реда и със средствата, предвидени в НПК. Визираните от чл. 127, ал. 1
НПК документи могат да бъдат ценени само
съчетано с други доказателствени средства,
събрани по установения ред. Както в чл. 19
ЗДФИ, така и в чл. 58 от ЗСП се предвижда,
че при наличие на данни за извършено престъпление тези доклади заедно с материалите
към тях се изпращат на прокуратурата, което
означава, че те се проверяват и оценяват със
способите и средствата на наказателното
производство, а не се приобщават механично
към доказателствения материал.
Конституционният съд не приема тезата
на вносителя, че с допълнението на чл. 127,
ал. 1 НПК се нарушава изискването за осигуряване на състезателност и равенство на
средствата. Фактическите данни, свързани
с обстоятелствата по конкретното дело, могат да бъдат установявани, т. е. събирани и
проверявани чрез всички допустими доказателствени средства. В тази връзка чл. 107,
ал. 3 НПК задължава съда и органите на досъдебното производство служебно да събират
и проверяват всички доказателства, които са
в полза на обвиняемия, а ал. 5 ги задължава
да подложат на внимателна проверка всички
събрани доказателства.
В синхрон с посочените изисквания и
като допълнително предвидена гаранция за
справедлив процес е и новосъздадената ал. 2
на чл. 127 НПК, според която „обвинението и
присъдата не могат да се основават само на
данните от ревизионните актове, докладите
по чл. 19 от Закона за държавна финансова инспекция, одитните доклади по чл. 56
от Закона за Сметната палата, докладите
относно разследвани ята на Европейската
служба за борба с измамите и приложените
към тях документи“, т. е. последните нямат
самостоятелно доказателствено значение,
още по-малко приоритет.
Чрез оспорваното допълнение в чл. 127,
ал. 1 НПК не се въвеждат ограничения по
отношение на ръководно-решаващия орган в
наказателния процес както с оглед оценка за
относимост на доказателствата, тъй като не
се възпрепятства събирането на фактическите
данни, необходими за пълното, обективно и
всестранно изследване на всички обстоятел-
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ства по делото, така и с оглед оценката за
допустимост на други доказателствени средства, чрез които се събират доказателства,
оборващи изводите на органите, съставители
на посочените документи, и удостоверените с тях обстоятелства. Освен това не се
ог раничава оценката за достоверност на
нововъведените писмени доказателствени
средства, защото чл. 14, ал. 2 НПК съдържа
правилото, съгласно което „доказателствата и
средствата за тяхното установяване не могат
да имат предварително определена сила“.
Гаранция за това е и новата ал. 2 на чл. 127
НПК. Отсъстват също така ограничения за
съда, прокурора и разследващите органи в
наказателния процес и в оценката за достатъчност на събраните доказателства (чл. 14,
ал. 1 и чл. 107, ал. 3 и 5 НПК).
Според Конституционния съд „осъществяването на справедливо правосъдие съставлява
една от целите на Конституцията и полагайки
основите на справедливия наказателен процес,
Основният закон неслучайно се въздържа да
придаде различна сила на отделните видове
доказателства и доказателствени средства
или да установи такива с предварително
определена сила“ (Решение № 10 от 2010 г.
по к. д. № 10/2010 г.).
В съответствие с принципа за вземане на
решенията по вътрешно убеждение НПК не
допуска формални доказателства с обвързваща за съда сила. Видът и особеностите на
използваните процесуални средства за доказване не могат формално да предрешат дали
някои от тях заслужават повече доверие, а
други по-малко и това разбиране е в интерес
на доброто правосъдие. Конституционният
съд отбелязва, че съгласно цитираното решение „веществените доказателствени средства,
изготвени или събрани по реда за специалните
разузнавателни средства, на общо основание,
така както всички останали веществени доказателствени средства, подлежат на оспорване и проверка за достоверност в хода на
състезателно съдебно следствие. Те могат да
бъдат оборвани чрез допустимите процесуални средства и способи за доказване.“ Този
извод е относим за всички доказателствени
средства, тъй като в съответствие с чл. 14,
ал. 2 НПК никое от тях няма предварително
определена сила и всяко от тях в съответствие с чл. 107, ал. 5 НПК следва да бъде
проверено чрез съпоставката му с другите
доказателствени средства.
Следва да се отчете и фактът, че освен
изключението по чл. 31, ал. 2 от Конституцията няма друго конституционно основание за
предварително придаване на различна сила на
отделните видове доказателствени средства.
Отношение към предмета на настоящото
дело имат и конституционните гаранции за
ефективно реализиране на правото на защита
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на обвиненото лице чрез обективно и честно
правораздаване. Констит у ционни ят съд в
своята практика е посочил, че „разпоредбата
на чл. 121, ал. 1 от Конституцията вменява
задължение за осигуряване на равенство на
страните в съдебния процес на съдилищата
като орган на съдебната власт, а не на законодателната власт. Съдилищата са задължени
да осигуряват равенство и състезателност на
участниците в съдебния процес, като прилагат
точно процесуалните закони в приетия от
законодателя вид.“ (Решение № 4 от 2014 г.
по к. д. № 12/2013 г.).
Конвенцията за защита правата на човека
и основните свободи не провежда разграничение между доказателства и доказателствени
средства. Допустимостта и оценяването на
доказателствата поначало са извън нейния
обхват, като тези въпроси следва да се решават от националното законодателство и
вътрешните съдебни органи на съответната
държава. Европейският съд по правата на
човека позволява на държавите и по-широка свобода на преценка относно начина, по
който процедират националните съдилища,
на п ример п ра ви лата за доказат елс т вата,
които прилагат, стига крайният резултат
да е справедлив процес. В този смисъл с
оспореното законодателно изменение предвид аргументацията по-горе не се създават
предпоставки за провеждане на несправедлив
наказателен процес.
Възприетият от законодателя подход при
допълнението на чл. 127, ал. 1 НПК не се
отклонява от разбирането на КЗПЧОС, че
доказателствата трябва да бъдат събирани
и проверявани в хода на публично съдебно
производство в присъствието на обвиненото
лице и при отчитане правото му да разполага
с равни възможности да се противопостави
на тезата на обвинителната власт в контекста
на състезателното начало. По изключение
отклонения от този принцип са позволени,
но само ако справедливият процес изисква
балансиране на интересите на защитата с
интересите на другите участници в процеса.
В заключение Конституционният съд приема с оглед изложената по-горе аргументация,
че с оспорената разпоредба на чл. 127, ал. 1,
предложения предпоследно и последно от
НПК не се създават предпоставки за провеждане на несправедлив процес, тъй като
не е на лице констит у ционно недоп устим
дисбаланс в основните процедурни правила
по доказването, установени за участниците
в наказателното производство, въпреки използваната от законодателя не докрай прецизна законодателна техника по отношение
на систематичното подреждане в НПК на
включеното допълнение.
По искането за установяване на противоконституционност на чл. 411а, ал. 1, т. 4 НПК:
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В правната теория съдебната власт, уредена
в глава шеста от Конституцията, се определя
като система от европейски континентален
тип. Според установеното от чл. 119, ал. 1 от
Основния закон съдът правораздава. По своята същност правораздаването е монополна
държавна дейност.
Концентрацията на правораздаването в
съдилищата е водещ признак на съвременната държава, закрепен конституционно в
чл. 119, ал. 1 от Основния закон, в който се
съдържа изброяване на видовете съдилища,
а извънредни такива са недопустими (чл. 119,
ал. 3 от Конституцията).
Съдът се явява гарант за защита на основните права, свободи и законни интереси
на правните субекти, както и за законосъобразното осъществяване на публичната власт
от институциите и техните администрации.
Основен п ринцип в осъщест вяването на
съдебната власт е, че всеки правен субект
разполага с право на справедлив и публичен
процес пред безпристрастен и независим съд.
Тази най-обща характеристика на централното звено в съдебната власт – съдилищата и
тяхната функция да правораздават, разкрива
неразривната връзка и с понятието за правова държава, основаващо се на разбирането
за отричане на абсолютната власт в държавата, признаване господството на правото,
инкорпориращо най-висши цивилизационни
ценности, за гаранции и закрила на личната
и политическата свобода чрез разделяне,
ограничаване и балансиране при упражняването на държавната власт.
Действащата Конституция на Република
България не съдържа регламент, който да е
относим пряко към дефинирането в детайли
на понятията извънреден и специализиран съд
по смисъла на чл. 119, ал. 2 и 3 и който да
съдържа конституционно отправна точка за
обособяването им като такива, принадлежащи към едната или другата група, съответно
видовото им различие.
Конституционният съд с Решение № 10
от 2011 г. по к. д. № 6/2011 г. във връзка със
създаването на специализирания наказателен
съд в Република България е очертал основните характеристики на двата вида съдилища,
на основата на които е провел и съответно
разграничение между тях. Като водещ отличителен белег е прието, че „особено съществено,
за да не бъде определен специализираният
наказателен съд като извънреден и да отговаря на изискванията за безпристрастност
и независимост, е, на първо място, той да
прилага общоустановените правила, които се
съдържат в материалните и процесуалните
закони, които прилагат общите съдилища,
и на второ място – условията и редът за назначаване на съдиите в него да са същите,
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прилагани при назначаване на съдиите в
цялата съдебна система“.
С оспорваното допълнение на чл. 411а,
ал. 1, т. 4 НПК подсъдни на специализирания
наказателен съд са делата за престъпления,
изчерпателно посочени в чл. 201 – 205, 212,
212а, 219, 220, 224, 225б, 226, 250, 251, 253 – 253б,
254а, 254б, 256, 282 – 283а, 285, 287 – 289, 294,
295, 299, 301 – 307, 310, 311 и 313 от Наказателния кодекс, извършени от: а) народни
представители; б) членове на Министерския
съвет и заместник-министри; в) председатели
на държавни агенции и държавни комисии,
изпълнителни директори на изпълнителните
агенции, и техните заместници; г) управителя на Националния осигурителен институт,
управителя на Националната здравноосигурителна каса, изпълнителния директор и
директорите на териториалните дирекции
на Националната агенция за приходите; д)
директора на Агенция „Митници“, началници
на митници, митнически бюра и пунктове;
е) членовете на Комисията за отнемане на
незаконно придобито имущество и Националното бюро за контрол на специалните
разузнавателни средства; ж) областни управители и заместник областни управители; з)
съдии, прокурори и следователи; и) членове
на Висшия съдебен съвет, главния инспектор
и инспекторите в Инспектората към ВСС; к)
кметовете и заместник-кметовете на общини,
кметовете и заместник-кметовете на райони
и председателите на общински съвети.
За да се позове на наличието на характеристики на извънреден съд по отношение на
специализирания наказателен съд, във връзка
с изменението на чл. 411а, ал. 1, т. 4 НПК от
2017 г. пленумът на ВКС твърди най-напред
необосновано отстъпление от разбирането,
че компетентността на специализираните
съдилища се определя единствено съобразно
предметен критерий, свързан с правната квалификация на деянието. Подобно виждане,
но без изразена в същата степен категоричност – наличие само на един възможен критерий, се въвежда и в искането на Висшия
адвокатски съвет.
Пленумът на ВКС застъпва и тезата, че специализацията нямало как да бъде обвързана
със субекта, доколкото особеното качество на
дееца намира отражение в материалноправната норма, включително и в санкционната є
част, обичайно предвиждаща по-тежка наказателна репресия. Поддържа се в допълнение,
че специализацията е свързана с предмета, с
материята и не се изисква такава във връзка със субекта. Съчетаването на предмета
и субекта като критерий за подсъдност на
специализирания съд не може да обоснове
„специализация“, при това липсвали ясни
критерии, по които е очертана новата компетентност на специализираните съдилища.
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Вносителят се позовава и на част от Решение
№ 10 от 2011 г. по к. д. № 6/2011 г., с което
според него Конституционният съд приема,
че критерият за определяне на компетентността на специализирания наказателен съд
е предметът на делото, а не качеството на
извършителя на престъплението и че създаването на специализирания съд се основавало
на разбирането той „да е специализиран по
материя, а не по субект“.
Конституционният съд не споделя отразените в исканията разбирания.
Твърденията, че специализация на съдилищата е възможна единствено въз основа
на предметен критерий, че специализация по
отношение на заеманата от дееца длъжност е
изключена и че специализиран съдия според
Становище (2012) № 15, § 5 на Консултативния съвет на европейските съдии е само
този съдия, който се занимава с ограничени
области на правото (наказателно, данъчно,
семейно и т. н.), са необосновани.
В изложената от вносителите теза се очертават елементи на крайност – акцентиране
върху един-единствен критерий, и изразена
категоричност – отричането на други възможни критерии, които изключват каквито и да
било други разрешения. Подобен подход сам
по себе си крие риск от едностранчивост или
най-малкото поражда резервираност. Той не
почива и на позитивна конституционноправна
или друга законова регламентация, не отчита застъпени преобладаващи или безспорни
становища в доктрината или дефиниращи
понятието специализиран съд отправни точки, съдържащи се в обвързващи страната ни
актове на международни юрисдикции или
институции.
Конституционният законодател е предви ди л същес т ву ва нет о на спец иа л изи рани съдилища, като военните съдилища и
Върховния административен съд. Констит уцията изрично прогласява и насърчава
възможността със закон да се създават и
други специализирани съдилища – чл. 119,
ал. 2, макар специализацията в областта на
правораздаването най-често да се изразява
в специализация само по предмет или само
по субект. Конституционният съд счита, че
вариантите в специализираното правораздаване са разнообразни, както и многообразни
са критериите за предметна и/или субективна
(персонална) диференциация на извършителите на престъпления.
Дори в сферата на общото наказателно
правораздаване в Република България може
да се изведе имплицитно съществуването на
национална по териториалния си обхват и
обособена по съдържание „вътрешна, частична“, условно наречена „специализация“,
основана на смесен предметно-субективен
к ритерий, а именно компетентност та на
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Софийск и я градск и съд (СГС) по чл. 35,
ал. 3 НПК, макар изразът „специализация“
експлицитно да отсъства. Този законодателен
подход за определяне на специфична за СГС
национална компетентност от „смесен тип“
(предметен и субективен) по наказателни
дела до настоящия момент не е подлаган на
съмнения в теоретичен или практичен план
и не е оспорван като неконституционен. Той
е идентичен или най-малкото твърде сходен
с използвания от законодателя способ за
дефиниране на разширената понастоящем
компетентност на специализирания наказателен съд, при което допустимостта му за
общ наказателен съд логично налага извод и
за допустимост по отношение на специализиран такъв, след като и двата вида – общи
и специализирани юрисдикции, са включени
в единната система от съдилища.
Висшият наказателен съд на Франция (La
Haute Cour de justice – чл. 67 и 68 от Конституцията на Република Франция, 1958 г.) e
специално установена юрисдикция със смесена субективно-предметна компетентност по
отношение на Президента на републиката в
случаите на „държавна измяна“ (с възможност за търсене само на политическа отговорност) и за членовете на правителството
за извършени от тях престъпления по повод
осъществяване на възложените им функции.
(A ndr é Pouille, Le pouvoir judiciaire et les
tribunaux, Masson, Droit sciences é conomiques,
Paris, 1985, p. 274-277).
Европейската комисия за демокрация чрез
правото (Венецианска комисия) е изразила
становище, прието на 112-та си пленарна
сесия, Венеция, 6 – 7 октомври 2017 г., по
отношение на предложения проектозакон
з а Висш с ъ д а н т и кору п ц и я (Haute cou r
anticorruption) в Украйна с компетентност,
основана и на качеството на извършителите
и на естеството на престъпленията (корупционни), че този съд може да се разглежда като
специализирана юрисдикция, доколкото съдът
притежава компетентност по отношение на
всички свързани с корупция престъпления,
характеризиращи се с определена тежест,
произтичаща било от публичните функции,
заемани от автора на престъплението, било
от стойността на предмета на престъплението
или причинената вреда.
Европейският съд по правата на човека
(ЕСПЧ) по делото Fruni c. Slovaquie – 8014/07,
Решен ие о т 21.0 6.2 011 г., I I I с ек ц и я (на
английски език) по повод словашкия специален наказателен съд от 2003 г. със смесена компетентност на основата на ratione
personae (по отношение на някои държавни
служители) и rationae materiae (по отношение на престъпления, свързани с корупция,
организираната престъпност и други тежки
престъпления – § 11) е достигнал до разбира-
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нето, че чл. 6, § 1 от КЗПЧОС не забранява
създаването на специализирани наказателни
съдилища, ако се основават на закона, и е
подчертал, че „борбата с корупцията и организираната престъпност може да изисква
мерки, процедури и институции от специализирано естество“ – § 142. Приел е също
така, че този специален наказателен съд е
бил и независим по смисъла на чл. 6, § 1 от
КЗПЧОС – § 149.
Конституционният съд счита, че критерият за специализация не може да се сведе à
приори до един-единствен – само предметен
или само субективен (персонален). Допустимо е, а и приведените аргументи и примери
свидетелстват за това, че критерият може
да бъде разнороден (смесен – предметен и
субек тивен едновременно) или най-общо
такъв, какъвто законодателят сметне за необходимо да очертае и обоснове надлежно с
оглед специфичните за дадения момент нужди,
породени от криминологичната обстановка в
страната и належащите задачи за овладяване
и борба с определен вид престъпност, в това
число и чрез наказателноправната репресия.
Не т оч но извън ц я лос т н и я кон т екс т е
частичното позоваване на Решение № 10 от
2011 г. по к. д. № 6/2011 г. и твърдението,
че единственият възможен критерий за определяне на компетентността на специализирания наказателен съд според решението
е предметът на делото, а не качеството на
извършителя на престъплението, както и че
разбирането на законодателя за създаването
на специализирания съд е този съд „да е
специализиран по материя, а не по субект“.
Приведеният цитат от к. д. № 6/2011 г. е
строго обвързан с конкретния предмет на
делото, визиращ към разглеждания момент
произнасяне за съответствие между установената тогава само предметна специализация на специализирания наказателен съд и
конкретното съдържание към релевантния
момент на оспорваната разпоредба на чл. 411а,
ал. 4 НПК, която е гласяла: „Когато срещу
едно и също лице е повдигнато обвинение
за няколко престъпления, едно от които е
подсъдно на специализирания наказателен
съд, делото за всички престъпления е подсъдно на този съд.“
Съдът отбелязва, че следва да се отчете
специфичната обосновка на Конституционния съд в Решение № 10 от 2011 г. по к. д.
№ 6/2011 г. за това, че заложената и очертана от законодателя идея в съдържанието
на тогавашната редакция на чл. 411а, ал. 4
НПК е само за предметна специализация,
но същата е била надхвърлена.
Дословно п реда деното съдържание на
решението в разглежданата част гласи, че
атакуваната разпоредба „на чл. 411а, ал. 4
НПК следва да бъде обявена за противокон-
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ституционна, защото е несъвместима с идеята
за създаване на специализиран наказателен
съд по материя, а не по субект. Оспорената
разпоредба обективно създава условия специализираният наказателен съд да разглежда
дела за всички престъпления по Наказателния кодекс без никаква връзка между тях
освен идентичност на престъпния субект,
включително ако извършеното престъпление
извън обхвата на чл. 411а НПК е по-тежко.“
По-нататък в решението се отбелязва, че
„разглеждането на други дела за други престъпления би направило от специализирания
наказателен съд общ съд, което противоречи
на наименованието на новосъздадения съд и
на целта на създаването му“.
Конституционният съд през годините е
имал възможност да се произнесе, че създаването на специализирани наказателни
подразделения и структури в системата на
съдилищата е с оглед „по-доброто противодействие на отделните видове престъпления“
и е от компетентността на Народното събрание (Решение № 10 от 1998 г. и Решение № 8
от 2005 г.). Конституционният законодател
допуска в чл. 119, ал. 2 от Основния закон
създаването на специализирани съдилища,
при което по целесъобразност към тях се
отклоняват по волята на законодателната
власт определени видове дела, които до този
момент са били подсъдни на общите съдилища (Решение № 10 от 2011 г.).
Изложеното позволява да се заключи, че
критерият за специализация е предоставен
изцяло в дискрецията на законодателя, без
последният да се счита предварително ограничен в избора си за един или друг подход.
Да се приеме, че законодателят при решаването на въпросите за специализация
на съдилищата задължително следва да се
основава само на предметния или само на
субективния критерий, би означавало да се
отрече правото му на целесъобразна преценка
или на утвърденото в доктрината разбиране,
че основанията за установяване на една или
друга компетентност на дадени съдилища,
на една или друга подсъдност на дадена категория наказателни дела са преди всичко
от политическо и след това от процесуалнотехническо естество.
Да се оспорва като противоконституционен
възприет от законодателя избор на критерий
за специализация на съдилищата би означавало на Конституционния съд да се възложи
обсъждането на въпроси, свързани със законова целесъобразност, и ако той стори това,
да престъпи недопустимо конституционно
установените си правомощия.
Веднъж дефиниран, критери ят за специализация следва да бъде последователно
проведен в законодателството в рамк ите
на очертаните си предметни, субективни,
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смесени предметно-субективни или други
възприети от законодателя по целесъобразност граници.
Конституционният съд намира за неоснователно въведеното от вносителите твърдение
за противоконституционност на оспорвания
текст, поради съчетаване на предметен и
субективен критерий при определяне компетентността на специализирания наказателен
съд с довод от Становище на Консултативния
съвет на европейските съдии (Становище
(2012) № 15, § 5) относно понятието специализиран съдия, като „съдия, който се занимава
с ограничени области на правото“ (наказателно, данъчно, семейно, финансово, право
на интелектуалната собственост). Без да се
отрича значението на този специален орган в
утвърждаването на принципа за върховенство
на правото и подобряване организацията на
съдебната власт, цитираното съдържание на
§ 5 не може да се абсолютизира и въздига
като задължителен еталон за неизменен и
единствено възможен за следване подход, а
представлява по-скоро индикативен способ
за възприемане на модел за евентуална специализация. Този извод пряко произтича от
втората част на § 5, чийто текст се цитира
от вносителя въз основа на превода на български език, но със съдържание, различно
от документа на френски език, според който
специализиран съдия е и този, комуто са
възложени „дела, отнасящи се до особени
положения в специфични области (например,
социална, икономическа, семейна)“. Във френския вариант на § 5 от Становището отсъства
изразът „фактически“, както и обвързването
на особените положения в специфичните
области – социална, икономическа, семейна,
с „правото“, както това е сторено в текста
на български език.
Затова е неприемливо да се поддържа, че
е налице лимитативно изброяване на класификационни подходи за специализация или
че се изключва специализация на съдиите,
основана на персонални или други критерии,
произтичащи от спецификите на социалната, икономическата или семейната среда в
социологичен, а не правен аспект.
Конституционният съд не приема и довода, че по-кратките срокове за насрочване
на делата, съответно по-кратките срокове
за подготовка и организиране на защитата,
съставляват специални процедурни правила,
които биха могли да обосноват елемент на
извънредност по отношение на специализирания наказателен съд.
Наистина налице е отклонение, но то е
установено в особени правила за специализирана наказателна юрисдикция и има за цел
ускоряване на процеса. Отсъстват елементи,
които да фаворизират неоснователно някои
от участниците в наказателното производство
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за сметка на други, защото по-краткият срок
е в същата степен задължителен както за
съда, така и за обвинението и защитата. Не
без значение е обстоятелството, че този срок
е относим единствено към подготвителните
действия за разглеждане на делото в съдебно
заседание. По отношение на организиране
на защитата в досъдебното производство
няма отклонения във връзка със сроковете
относно времетраенето на проучването на
делото, което се определя в зависимост от
фактическата и правната сложност, неговия
обем и другите обстоятелства, които са от
значение за времетраенето на проучването.
По-к ратк и ят срок за организиране на
съдебното заседание е в съответствие с изискването за разглеждане и решаването на
делата в разумен срок, като Конституционният съд в Решение № 10 от 2010 г. по к. д.
№ 10/2010 г. е приел принципната допустимост на подобни процедури.
Отделно от изложеното, разглежданото
съкращаване на срокове не е драстично,
неприемливо или неразумно с оглед осигуряване баланса между обществения и личния
интерес. То няма решаващо отношение към
същинските процесуални правила за развитието на наказателен процес в специализирания
наказателен съд, в това число за доказването
на вината и на престъпното деяние, които
са идентични на тези, прилагани от общите
наказателни съдилища.
Конституционният съд не споделя разбирането на пленума на ВКС за неравно третиране
на граждани, изразяващо се в това, че при
обвинение за едно и също престъпление лицата, посочени в чл. 411а, ал. 1, т. 4 от НПК,
имат право на контрол на постановения акт
на две инстанции, а лицата извън определените в оспорената норма разполагат с право
да предизвикат контрол на постановения
съдебен акт само пред една инстанция.
Не е налице конституционно недопустимо
отклонение от чл. 6, ал. 2 от Конституцията, доколкото отсъства идентитет, изграден
въз основа на съчетан критерий – престъпление и различен субект на престъплението, по отношение на двете самостоятелни
г ру п и с ъвк у п нос т и о т посегат елс т ва, о т
компетен т ност на общ и те, съот вет но на
специализираните наказателни съдилища.
Конституционно допустимо е при констатирано съществуващо различие последното
да доведе до други решения във връзка с
инстанционно обжалване по отношение на
съдебните актове на специализирана съдебна
юрисдикция. Такъв подход с подсъдност пред
въззивна и касационна инстанция, както е
при специализирания наказателен съд, не е
нов, той е използван от законодателя и при
военните съдилища – чл. 397 НПК, и не е
бил поставян под съмнение.
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Конституционният съд намира за необходимо отново да потвърди утвърдената вече
своя постоянна практика, основана на разбирането, че равенството пред закона означава равнопоставеност на всички граждани
пред закона и задължение за еднаквото им
т ретиране от п убличната власт. Принципът за равенството означава равенство на
гражданите пред закона, като законът може
за едно и също право или задължение да
предвижда диференциация, но това не води
до извод за нарушаване на посочения конституционен принцип, ако диференциацията
се основава на определен критерий и на него
отговарят всички субекти от една група (в
този смисъл са Решение № 4 от 2014 г. по
к. д. № 12/2013 г. и Решение № 6 от 2010 г. по
к. д. № 16/2009 г.) или възприетото в Решение
№ 1 от 1998 г. по к. д. № 27/1996 г.: „доколкото една категория физически и юридически
лица е разполагала с определени възможности, от които е лишена друга категория …
тази последица не е резултат на нееднакво
третиране от страна на закона с оглед на
конституционно недопустими признаци като
основания за създаване на привилегировано
положение“.
Конституционният съд в съответствие със
своята практика (Решение № 16 от 1998 г. по
к. д. № 7/1998 г.) поддържа, че чл. 119, ал. 1
от Конституцията не разкрива съществуването на конституционен императив процесът
да бъде винаги триинстанционен. Допускат
се възмож ни изк лючени я по определени
категории дела, като меродавни могат да
бъдат „съображения също със значение на
процесуални ценности, каквито са бързината
на правораздаването, процесуалната дисциплина и процесуалната икономия“.
По останалите, въведени в исканията до
Конституционния съд от пленума на ВКС
и Висшия адвокатски съвет твърдения за
неконституционност на чл. 411а, ал. 1, т. 4
от НПК:
Вносителите поддържат, че отделни положения, които биха могли да обосноват
неконстит у ционност на специа лизирани я
наказателен съд, могат да се изведат и от
част от измененията на ЗСВ относно установеното изключително правомощие на
председателя на специализирания апелативен
наказателен съд да командирова съдии; заемането на свободни щатни длъжности „по
изключение“, без то да бъде дефинирано;
предвиденото допълнителното възнаграждение на съдиите, прокурорите, следователите
и съдебните служители в специализираните
съдилища и прокуратури, което ги поставяло
в привилегировано положение, както и от
различното третиране и нееднаквия стандарт
при определянето му.
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Висш и я т а двокат ск и с ъвет спец иа л но
а к цен т и ра върх у неп рием ливос т та да се
използват системи, които обвързват основното трудово възнаграждение на съдиите с
работата им, поради което следва да бъдат
избягвани, тъй като биха могли да породят
проблеми, свързани с независимостта на съда,
като се цитира препоръка на Комитета на
министрите CM/Rec (2010) 12. Според този
вносител въведената възможност по искане
на главния проку рор за отстраняване от
длъжност на съдия, прокурор или следовател, който е привлечен като обвиняем за
умишлено престъпление от общ характер,
позволява да се формират съдебни състави
ад хок чрез избягване на общия ред за образуване на съдебен състав по конкретното
дело. Набл я га се върх у разби ра не т о, че
създаването на нова подсъдност на специализирания наказателен съд по субекти ще
се съпроводи и с нов начин за формиране
на персоналния му състав чрез заобикаляне
на конкурсното начало и класирането при
назначаване, повишаване или преместване
на съдии от този съд.
Конституционният съд не споделя изразените в исканията доводи за противоконституционност на изменението на чл. 411а,
ал. 1, т. 4 НПК, превръщащо го в извънреден
съд, извеждани и от отделни законодателни
разрешения в ЗСВ (ДВ, бр. 90 от 10.11.2017 г.),
които не са предмет на конституционен контрол по настоящото дело. Все пак те следва
да бъдат преценени единствено от позициите
на това, дали в своята съвкупност променят
характеристиката на специализирания наказателен съд, превръщайки го в извънреден.
Правомощието в точно изброени хипотези
за командироване на съдии от председателя
на специализирания апелативен наказателен
съд се основава изцяло върху всички главни
изисквания от вече установен, многократно
прилаган и принципно неоспорван правнотехнически способ на командироване, поради
което отсъства какъвто и да било елемент
на радикална пром яна в процеду рата на
командироване. Обстоятелството, че това
правомощие се установява само за този административен ръководител, е резултат от
спецификата на новосъздадения съд, сега вече
и с разширена компетентност, в това число
и в неговата по-ограничена кадрова обезпеченост, която обективно налага използването
на допълнителни възможности за бързо и
оперативно разрешаване на проблеми, породени от недостатъчна кадрова наличност
в рамките на този съд, и изискването за
формиране на непредубедени, безпристрастни
съдебни състави.
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Установеният по израза на Висшия адвокатски съвет „принцип за заемане на свободни щатни длъжности по изключение, без
изключенията да бъдат дефинирани“ също
не води до извод за сериозно накърняване на
принципите на несменяемостта и независимостта на съдиите, което да рефлектира върху
безпристрастността им при решаването на
делата. Изборът на използваната конкретна
законодателна техника при командироване е
изцяло в дискрецията на законодателя. Дали
ще се ограничи при командироване само с
израза „по изключение“, или ще даде легално
допълнителни критерии или основания за
„изключителност“, които да го дефинират поподробно, е въпрос на целесъобразност. Същественото в случая е, че дори изразът „по
изключение“ сам по себе си е достатъчно
съдържателен откъм количествени и времеви
характеристики – става дума за единични
случаи на командироване, осъществени в
рамк ите на сравнително продъл ж ителни
периоди от време от дейността на съда. Разглежданият регламент за командироване на
съдии многократно използва подобна техника
и в други хипотези (чл. 100 и 107 от ЗСВ).
Конституционният съд не приема и аргумента за извънредност на специализирания наказателен съд, основан и на друго
отклонение от общоустановените правила,
важими за общите съдилища – на измененията в уредбата за допълнителното възнаграждение на магистратите и служителите
от този съд – чл. 233, ал. 6 и чл. 345, ал. 5
от ЗСВ (ДВ, бр. 90 от 2017 г.), които не
са оспорени в настоящото производство.
Доколкото този въпрос се повдига с оглед
извеждане на характеристики на извънреден
съд, Конституционният съд намира за необходимо да отбележи следното: Начинът на
определяне на възнагражденията на съдиите,
прокурорите и следователите не е уреден на
конституционно ниво, поради което е въпрос
на законодателна целесъобразност.
Общите наказателни съдилища или другите специализирани съдилища са отделни
и различни структури от специализираните
наказателни съдилища. Различна е криминологичната характеристика на разглежданата
от общите наказателни съдилища престъпност от тази, включена в компетентността на
специализирания наказателен съд, различни
са предизвикателствата срещу сигурността,
интегритета, независимостта и безпристрастността на магистратите и служителите в
общите наказателни съдилища и тези от
специализираните такива.
Затова и Консултативният съвет на европейските съдии (Становище (2012) № 15,
§ 57) признава възможността за различия в
заплащането, когато са налице „специфични
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основания за констатация, че особеността на
професията на специализирания съдия или неговите отговорности (включително личните
ограничения, свързани със специализираната
функция) изискват подобна компенсация“.
(Цитирано по френския текст на Avis (2012)
No 15, § 57, доколкото в българския текст
има неточности в превода.)
Не без значение е и че понастоящем ЗСВ
допуска отклонения от общите правила по
отношение на магистрати в органи на съдебната власт спрямо други от същото ниво,
които отклонения се отразяват на възнагражденията и са от значение за кариерното
израстване. Съдиите в Софийски градски
съд, в Специализирания наказателен съд и
в А дминистративния съд – гр. София, са с
ранг на съдия в апелативен съд, а съдиите в
Софийския районен съд са с ранг на съдия
в окръжен съд (чл. 233, ал. 2 ЗСВ).
Изцяло неотносим е въведеният от Висшия адвокатски съвет довод, основаващ се
на Препоръка на Комитета на министрите
СМ/Rec (2010)12, § 55, и почиващ на разбирането, че системите, които обвързват основното трудово възнаграждение на съдиите
с работата им следва да се избягват, защото
могат да породят проблеми с независимостта
на съда. Цитираният параграф има строго
определен предметен обхват и съдържа произнасяне единствено за основното трудово
възнаграждение на съдиите. В настоящия
случай приведената аргументация от този
вносител неоснователно разширява предметно границите на § 55 от Препоръката,
привнасяйки и въпроса за допълнителното
им възнаграждение, какъвто елемент на възнаграждението не е обсъждан и не е намерил
разрешение в § 55 от цитирания документ.
Съдът не приема изложените от вносителите опасения, че посредством искане на
главния прокурор за отстраняване от длъжност на съдия, прокурор или следовател,
който е привлечен като обвиняем за умишлено престъпление от общ характер, би се
позволило съставянето в специализирания
наказателен съд на съдебни състави ад хок
чрез избягване на общия ред за образуване
на съдебен състав, както и че създаването на
нова подсъдност по субекти ще се съпроводи
и с нов начин за формиране на персоналния
състав на специализирания наказателен съд
чрез заобикаляне на конкурсното начало и
класирането при назначаване, повишаване
или преместване на съдии от този съд.
Неприемливо е да се поддържа, че при
съществуващите способи за пряк или непряк
контрол – ВСС чрез пленума и колегиите,
Инспекторатът към ВСС, съдийското самоуправление, неправителствените организации, особената чувствителност на медиите,
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публичността и повишената отчетност на
главния прокурор, последният ще съумее
да изгради и поддържа своеобразна сложна
система за предварително проследяване и
узнаване на резултати от бъдещо случайно
разп ределение на съдебни дела, така че
своевременно да предприеме приписваните
м у евент уа лно злонамерени действи я по
своеобразно „съдебно съставно ин женерство ад хок“ или за отстраняване на вече
включени в състави „неудобни“ съдии. Не
по-малко неприемливо е да се поддържа, че
новата съдебна подсъдност на специализирания наказателен съд ще се съпроводи и
с нов начин на формиране на персоналния
му състав чрез заобикаляне на конкурсното
начало и класирането при назначаване, повишаване или преместване на съдии от този
съд предвид подробната законодателна уредба
и предвидените гаранции за спазването є.
Подход, който въвежда или създава представа относно презумпция за злонамереност
на действия на органи на съдебната власт, е
непродуктивен и не може да бъде споделен.
Конституционният съд намира за необходимо да потвърди изложеното в тази връзка в
Решение № 10 от 2011 г. по к. д. № 6/2011 г.,
че „добросъвестността на органите на власт,
в т. ч. и на органите на съдебната власт,
следва да се предполага“, както и отразеното
в Решение № 8 от 2005 г. по к. д. № 8/2004 г.
разбиране за неприемливост на конструкция,
при която съществува хипотетична възможност прокурорът да е недобросъвестен.
Изложеното дава основание на Конституционния съд да обобщи, че приложеният
от законодателя в чл. 411а, ал. 1, т. 4 НПК
смесен (предметно-субек тивен) к ритерий
при изменената компетентност на специа л изи ра н и я на к а зат елен с ъд с ъ с та в л я ва
надлежно упражняване по целесъобразност
на конституционно установено правомощие,
поради което не превръща специализирания
наказателен съд в извънреден, какъвто е
недопустим по смисъла на чл. 119, ал. 3 от
Конституцията, а функционирането му не е
в противоречие с чл. 6, ал. 2 и принципите
на правовата държава – чл. 4, ал. 1 от Основния закон.
В за к л ючен ие Конс т и т у ц ион н и я т с ъд
намира, че оспорените чл. 127, ал. 1, предложения предпоследно и последно и чл. 411а,
ал. 1, т. 4 НПК не противоречат на Конституцията на Република България и че чл. 127,
ал. 1, предложения предпоследно и последно
от НПК не е в несъответствие с чл. 6 от
Конвенцията за защита правата на човека
и основните свободи.
По изложените съображения и на основание чл. 149, ал. 1, т. 2 и 4 от Конституцията
Конституционният съд
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РЕШИ:
Отхвърля искането на пленума на Върховния касационен съд за установяване на
противоконституционност и несъответствие
с чл. 6 от Конвенцията за защита на правата
на човека и основните свободи на чл. 127,
ал. 1, предложения предпоследно и последно
от Наказателно-процесуалния кодекс (обн.,
ДВ, бр. 86 от 2005 г.; последно изм. и доп.,
бр. 7 от 19.01.2018 г.).
Отхвърля искането на пленума на Върховния касационен съд и на Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на чл. 411а, ал. 1, т. 4 от
Наказателно-процесуалния кодекс (обн., ДВ,
бр. 86 от 2005 г.; последно изм. и доп., бр. 7
от 19.01.2018 г.).
Председател:
Борис Велчев
ОСОБЕНО МНЕНИЕ
на съдията Гроздан Илиев
по конституционно дело № 10 от 2017 г.
С особено мнение подписах решението по
к. д. № 10 от 2017 г., с което е отхвърлено
искането на пленума на Върховния касационен съд за установяване на противоконституционност и несъответствие с чл. 6 от
Конвенцията за защита правата на човека
и основните свободи (КЗПЧОС) на чл. 127,
ал. 1, предложения предпоследно и последно
от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК)
(обн., ДВ, бр. 86 от 2005 г.; последно доп., бр. 7
от 19.01.2018 г.) по следните съображения:
Доктрината и нормативната у редба на
доказването като процесуа лна дейност в
наказателния процес ясно разграничават доказателствата от доказателствените средства,
както и видовете доказателствени средства.
Доказателствата са факти от обективната
действителност, които имат връзка с обстоятелствата, включени в предмета на процесуално доказване по конкретното дело, и служат за
тяхното изясняване. Доказателствата могат да
бъдат събрани само чрез изчерпателно регламентираните в процесуалния закон способи за
събиране на доказателствен материал, а това
са процесуално-следствени действия по чл. 106
и сл. НПК, и могат да бъдат възпроизведени
само чрез изброените в Наказателно-процесуалния кодекс доказателствени средства,
които с оглед начина на възпроизвеждане
се делят на гласни, писмени и веществени,
като разпоредбата на чл. 105 НПК установява
забрана за допустимост на доказателствени
средства, които не са събрани или изготвени
при условията и по реда, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс. Следователно
процесуалният ред, по който фактите от
обективната действителност, свързани със
събитието на престъпното деяние, могат да
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се включат в конкретен наказателен процес
като доказателства, изисква наличие на доказателствени средства, посочени и изготвени по
правилата на действащия процесуален закон.
Изложеното позволява да бъдат очертани следните съществени признаци/белези
на доказателствените средства, каквито са:
законоустановеност; изготвят се при условия
и по ред предвидени в процесуалния закон;
фиксират и възпроизвеждат непосредствено фактите, свързани с обстоятелствата,
включени в предмета на доказване; други
доказателствени средства извън уредените в
процесуалния закон не могат да се използват.
С изменението и допълнението на оспорената разпоредба на чл. 127, ал. 1 НПК ревизионните актове, с които са установени данъчни
задължения и задължения за задължителни
осигурителни вноски, и приложените към тях
ревизионни доклади, както и докладите по
чл. 19 от Закона за държавната финансова инспекция от извършени финансови инспекции
и одитните доклади по чл. 56 от Закона за
Сметната палата и приложените към тях документи, са приравнени на доказателствените
средства в наказателния процес. Посоченото
изменение се предшества от друго такова
(доп. – ДВ, бр. 32 от 2010 г.), невключено в
предмета на искането за обявяване на противоконституционност, с което докладите
и приложените към тях документи относно
разследванията на Европейската служба за
борба с измамите също са приравнени на
писмените доказателствени средства.
Извършеното разширяване на обхвата на
доказателствените средства е неправилно и
ненужно, влиза в противоречие с принципната разпоредба на чл. 105 НПК, която е в
общата част на НПК и представлява ръководно начало за уредбата на доказателствената
дейност в наказателния процес. Това е така,
защото ревизионните актове, докладите и
остана лите док у менти, посочени в оспорената разпоредба, не могат да изпълнят
функционалното предназначение, присъщо
на доказателствените средства, включително
на писмените доказателствени средства, а
именно: да възпроизвеждат непосредствено
доказателствата, свързани с обстоятелствата,
предмет на доказване в процеса (чл. 102 и
чл. 129, ал. 1 НПК). Ревизионните актове,
одитни доклади и други документи, на които
е придадено значението на доказателствени
средства, не възпроизвеждат доказателства/
факти, а оценки, твърдения и изводи за фактически данни. Нещо повече, макар да са
изготвени извън наказателния процес, при
други условия и процесуален ред, от други
длъжностни лица и в противоречие с разпоредбата на чл. 131 НПК, на доказателствените
средства, посочени в чл. 127, ал. 1 НПК, е
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придадена официална удостоверителна сила
(чл. 127, ал. 2 НПК), каквато имат и изготвените по правилата на НПК. Това се отнася
и за докладите на Европейската комисия за
борба с измамите, които по посочените вече
съображения също не могат да се разглеждат
като писмени доказателствени средства.
Видно от мотивите към законопроекта за
допълнение на оспорената разпоредба, целта на законодателя е била да се приравнят
по отношение на доказателствената сила
ревизионните и одитни доклади, както и останалите документи „събрани и проверени от
компетентни държавни органи по друг процесуален ред – ДОПК и АПК, без да е необходимо
преповтаряне със способите на наказателното
производство“. Този подход на законодателя
за процесуална икономия обаче не държи
сметка за установените в НПК императивни
процесуални правила, уреждащи изготвянето
на писмените доказателствени средства, които
са гаранция за тяхната достоверност, както
и за последиците при несъобразяването им.
Неспазването на наказателно-процесуалните
правила за изготвянето на доказателствените
средства поначало представлява съществено
процесуално нарушение и има за последица
изключването от доказателствения материал
на писменото доказателствено средство като
невалидно/негодно доказателствено средство.
Този ред за проверка е неприложим по отношение на ревизионните и одитни доклади и
други документи, изготвени по процесуален
ред и форма, уредени в други процесуални
закони. Произнасянето по достоверността на
доказателствените средства е от изключително значение, защото то винаги предхожда
следващия етап от процесуалната дейност,
свързан с оценка на възпроизвежданите факти
и тяхната връзка с главния факт, предмет на
доказване в наказателния процес.
Посочените по-горе непълноти и противоречия между оспорената разпоредба на чл. 127,
ал. 1 НПК и наказателно-процесуалните норми,
установяващи основни правила на доказването
в наказателния процес, ми дават основание
да приема, че в случая не става въпрос за
непрецизна законодателна техника, какъвто
извод е направен от мнозинството в решението. Целта на законодателя „без приповтаряне
на способите“ да разшири доказателствената
основа в наказателния процес, като не държи
сметка за установените с процесуалния закон
критерии за разграничаване на писмени доказателства и доказателствени средства, както
и между писмени доказателствени средства,
създадени по правилата, уредени в НПК, и
други, създадени по процесуален ред, предвиден
в други процесуални закони, налага извода, че
оспорената разпоредба на чл. 127, ал. 1 НПК
не се вписва в изискванията на принципа на
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правовата държава (чл. 4, ал. 1 от Конституцията). В практиката си Конституционният съд е
поддържал, че несъвършенството на закона и
противоречието между разпоредбите на един
закон, каквото в случая е налице, нарушава
принципа на правовата държава (Решение № 8
от 2012 г. по к.д. № 16 от 2011 г.; Решение № 11
от 2010 г. по к.д. № 13/2010 г.; Решение № 10
от 2009 г. по к.д. № 12 от 2009 г.; Решение
№ 5 от 2000 г. по к.д. № 4 от 2000 г.; Решение
№ 9 от 1994 г. по к. д. № 11 от 1994 г.). Според
практиката на КС, изведена от посочените
решения, принципът на правовата държава
е спазен само ако съдържащите се в нормативните актове разпоредби са ясни, точни и
непротиворечиви. В противен случай те не
са годни да регулират основните обществени
отношения.
В случая създадената неяснота по отношение на критериите относно писмените
доказателства и доказателствени средства и
между доказателствени средства, създадени
по правилата на процесуално-наказателния
закон, и такива, изготвени извън наказателния процес, затруднява правоприлагането и
разкриването на истината при установяване
на обстоятелствата, включени в предмета на
доказване по конкретното дело, каквото е
изискването на конституционната разпоредба
на чл. 121, ал. 2 и нейното отражение в чл. 13,
ал. 1 НПК. Нарушенията при изясняване
на фактическите положения, относими към
предмета на доказване, на свой ред предопределят неправилно приложение на закона
и от там – на изиск ването за правото на
справедлив процес, каквато теза с основание
се поддържа и от вносителите на искането,
обосновали противоречието на оспорената
разпоредба и с изискването за състезателност
и равенството на средствата, каквото поставя
разпоредбата на чл. 121, ал. 1 от Конституцията, съответно чл. 6 КПЧОС. Като се ограничи да приеме, че оспорената разпоредба е
израз само на непрецизно законодателство,
КС с решението си създава предпоставки за
утвърждаване на практиката да се въвеждат
неограничено в Наказателно-процесуалния
кодекс като писмени доказателствени средства административните актове и на други
контролни органи, които да се приравняват
по доказателствена сила на създадените по
правилата на наказателно-процесуалния закон с произтичащите от това усложнения и
предпоставки за нарушения в наказателния
процес, включително относно фактите на
инкриминираното деяние и неговия автор,
както и по отношение на останалите обстоятелства, свързани с предмета на доказване.
Конституционен съдия:
Гроздан Илиев
3782
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 48
ОТ 5 АПРИЛ 2018 Г.

за изменение и допълнение на Постановление № 79 на Министерския съвет от 2016 г.
за осигуряване за безвъзмездно ползване на
познавателни книжки, учебници и учебни
комплекти (ДВ, бр. 31 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Създава се чл. 1а:
„Чл. 1а. Осигурява се за безвъзмездно ползване електронно четим учебник на съответните
учебници – печатни издания по чл. 1, ал. 1, т. 2,
3 и 5 – за учениците от I до VII клас.“
§ 2. В чл. 3, ал. 2 след думата „нормативи“
се добавя „на средствата“.
§ 3. Създава се чл. 3а:
„Чл. 3а. Определят се следните нормативи
на допълнителни средства при осигуряване на
достъп до електронно четим учебник по чл. 1а:
1. 3 на сто върху съответните нормативи по
чл. 3 за I клас – за една учебна година;
2. 8 на сто върху съответните нормативи по
чл. 3 за II – VII клас – за три учебни години.“
§ 4. В чл. 7, ал. 2 и 3 думите „Информационната система „АдминМ“ се заменят с „Националната електронна информационна система за
предучилищното и училищното образование“,
а след думите „чл. 3“ се добавя „и 3а“.
§ 5. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „съответния регионален
инспекторат по образование“ се заменят със
„съответното регионално управление на образованието“.
2. В ал. 4 думите „Регионалните инспекторати по образованието“ се заменят с „Регионалните управления на образованието“.
§ 6. В § 1 от допълнителната разпоредба
се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става т. 1.
2. Създава се т. 2:
„2. „Електронно четим учебник“ е електронен продукт, чието съдържание е напълно
идентично със съдържанието на одобрения
учебник, създаден като печатно издание.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 7. (1) За учебната 2017/2018 година допълнителните средства по чл. 3а се предоставят,
както следва:
1. за I клас – 1,5 на сто от норматива по
чл. 3, ал. 1, т. 2;
2. за II – VII клас – 1,33 на сто от норматива
по чл. 3, ал. 1, т. 3 – 5 и ал. 2;
3. за I – II клас – 1,33 на сто от норматива
по чл. 3, ал. 3, т. 1.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят
считано от датата на влизане в сила на постановлението.
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§ 8. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3781

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 49
ОТ 10 АПРИЛ 2018 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на отбраната
за 2018 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на отбраната
за 2018 г. в размер 85 118 лв. за разплащане
на извършените разходи по предоставените
дейности и услуги на правоимащите лица по
чл. 4, т. 4 от Закона за ветераните от войните
на Република България и по чл. 16 от Закона
за военноинвалидите и военнопострадалите.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените средства в централния
бюджет за 2018 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по бюджета на Министерството на отбраната за 2018 г. по „Политика
в областта на отбранителните способности“,
разпределени, както следва:
1. по бюджетна програма „Медицинско
осигуряване“ – 38 211 лв.;
2. по бюд жетна програма „Военно-пат риотично възпитание и военно-почивно
дело“ – 46 907 лв.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 11, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г.
Чл. 3. Министърът на отбраната да извърши
съответните промени по бюджета на Министерството на отбраната за 2018 г. и да уведоми
министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши
произтичащите от чл. 1 промени по централния
бюджет за 2018 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с чл. 4, т. 4 от Закона за
ветераните от войните на Република България
и чл. 16 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на отбраната.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3873
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
ТЕХНИЧЕСКО СПОРАЗУМЕНИЕ

между министъра на отбраната на Кралство
Белгия, министъра на отбраната на Френската република, Федералното министерство на
отбраната на Федерална република Германия,
Министерството на отбраната на Италианската република, министъра на отбраната
на Кралство Нидерландия, Министерството
на отбраната на Кралство Норвегия, министъра на отбраната на Кралство Испания и
държавния секретар по отбрана на Обединеното кралство Великобритания и Северна
Ирландия относно взаимна поддръжка чрез
обмен на услуги в областта на въздушния
транспорт и дейности на военновъздушните
сили (ATARES)
(Ратифицирано със закон, приет от 44-то Народно събрание на 14 февруари 2018 г. – ДВ,
бр. 18 от 2018 г. В сила за Република България
от 7 март 2018 г.)
Министърът на отбраната на Кралство
Белгия,
Министърът на отбраната на Френската
република,
Федералното министерство на отбраната
на Федерална република Германия,
Министерството на отбраната на Италианската република,
Министърът на отбраната на Кралство
Нидерландия,
Министерството на отбраната на Кралство
Норвегия,
Министърът на отбраната на Кралство
Испания,
Държавният секретар по отбрана на Обединено кралство Великобритания и Северна
Ирландия,
по-нататък наричани „Участниците“,
Като взеха предвид Северноатлантическия
договор (НАТО),
Като взеха предвид Споразумението между
Страните по Северноатлантическия договор
относно статута на техните Въоръжени сили,
подписано в Лондон на 19 юни 1951 г. (NATO
SOFA),
Като взеха предвид Споразумението между
държавите – членки по Северноатлантическия
договор, и другите държави, участващи в
програмата „Партньорство за мир“, относно
статута на техните Въоръжени сили, подписано в Брюксел на 19 юни 1995 г. (PfP SOFA),
Като отчетоха важността от подобряване
на оперативната съвместимост между Участниците,
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В желанието си за сътрудничество в областта на дейности на военновъздушните сили, и
Като взеха предвид, че устройството на военновъздушните сили на Участниците е такова,
че по-широко сътрудничество и координация
в областта на поддръжката на дейности на
военновъздушния транспорт ще повиши ефективността и по-достъпното осъществяване на
съвместни отбранителни дейности,
Въз основа на разпоредбите на раздел 9.2 от
Техническото споразумение относно „АТАРЕС“,
подписано в град Хага на 8 февруари 2001 г.
за изменение на Споразумението,
Решиха да приложат следните договорености:
Раздел 1
Цел
1.1. Ц
 елта на настоящото Техническо споразумение (ТС) е да учреди „АТАРЕС“
(ATARES: въздушен транспорт, презареждане с гориво във въздуха (Air to
Air Refueling – AAR) и друга размяна
на услуги) и да изложи постигнатите
меж д у Участниците договорености
относно прилагането му. „АТАРЕС“
е договореност между Участниците
за предоставяне на многонационална рамка за съдействие в областта
на взаимната поддръжка чрез обмен
на услуги в областта на дейности на
военновъздушните сили чрез взаимно
приемливи договорености. Анексите
към настоящото ТС представл яват
неразделна част от него.
1.2. С поразумението между Страните по
Северноатлантическия договор относно
статута на техните Въоръжени сили,
подписано в Лондон на 19 юни 1951 г.
(NATO SOFA), и Споразумението между
държавите – членки по Северноатлантическия договор, и другите държави,
участващи в програмата „Партньорство
за мир“, относно статута на техните
Въоръжени сили, подписано в Брюксел
на 19 юни 1995 г. (PfP SOFA), са приложими за всички дейности, изпълнявани
по силата на настоящото ТС.
Раздел 2
Дефиниции
В контекста на настоящото ТС се използват
следните дефиниции:
2.1. Участник-заявител:
Участникът-заявител е Участникът,
който подава заявление за предоставяне
на поддръжка.
2.2. Предоставящ участник:
Предоставящият участник е Участникът, който предоставя поддръжката,
заявена от Участника-заявител.
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2.3. Оторизиращо лице по „АТАРЕС“:
Оторизиращото лице по „АТАРЕС“ е лицето за връзка (Point of Contact – РОС),
оп ределено о т да ден Учас т н и к да
оторизира заявления за поддръжка
и/или да оторизира предоставянето
на заявената поддръжка от името на
този Участник.
2.4. Изпълнителен орган:
Изпълнителни органи са тези РОС,
на кои т о От оризи ращо т о л ице по
„АТАРЕС“ възлага да оформят заявки
и/или да предоставят поддръжка, и/
или да изпълняват задачи от името на
този Участник.
2.5. Координационен съвет:
Координационният съвет (КС) е комисията, съставена от представители
на Участниците, председателствана
от член на Секретариата, която ще
упражнява надзор върху цялостното
прилагане на ТС. Отговорностите на
КС са подробно разписани в Анекс Б.
2.6. Секретариат:
Секретариатът, който ще бъде съставен
от служители на организация, избрана
от Участниците, е организацията, която
отговаря за ежедневното управление и
отчитане на дейностите по „АТАРЕС“.
Отговорностите на Секретариата са
подробно разписани в Анекс Б.
Раздел 3
Приложимост
Участниците могат да решат да прилагат
договореностите по ATARES в мирно време,
по време на криза и във военно време. Личен състав и оборудване на който и да било
Участник могат да бъдат използвани само с
предварителното писмено съгласие на компетентния Орган на този Участник.
Раздел 4
Национални приоритети
4.1. Националните изисквания са с приоритет пред дейностите, обхванати от
настоящото ТС.
4.2. Предос та вящ и я т у час т ник за пазва
пълен контрол върху своите активи,
включително върху личния състав и
оборудването.
4.3. В случай че който и да било от Предоставящите участници няма възможност
да предостави предварително заявена
и одобрена усл у га, то този Участник уведомява възможно най-бързо
Участника-заявител за това. Такова
анулиране на предоставяне на услуга
от страна на Предоставящия участник
не представлява основание за предявяването на какъвто и да било иск
за нанесени вреди или обезщетeние за
направени разходи.
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4.4. В случай че който и да било от Участниците-за явители ан улира да дена
заявка за услуга, то този Участник
уведомява възможно най-бързо Предоставящия участник за това. Всяко
анулиране на заявка, направено покъсно от предвидените за това времеви
срокове, оповестени от КС, може да
доведе до прилагане на разпоредбите за
компенсации съгласно настоящото ТС.
Раздел 5
Компенсации за услуги
5.1. Общият принцип на компенсиране е
Участниците да се стремят да постигнат
баланс на обменяните услуги, като по
този начин бъде избегната необходимостта от компенсаторни финансови
плащания.
5.2. Основен принцип е услугите да бъдат
посрещнати със съответни услуги в
пълен размер, в разумен срок, но не
непременно на двустранна основа или
на основа получаване на същата насрещна услуга.
5.3. Ще бъде определена парична равностойност на услугите, която ще се
кредитира (начислява) или дебитира
(удържа), като се използва приета с
общо съгласие разменна единица. Всеки
от Участниците следва да се стреми
да поддържа баланс меж ду общата
равностойност на получените услуги
и общата равностойност на предоставените услуги по настоящото ТС, като
осигурява като цяло неутрално салдо
между дебита и кредита.
5.4. Позволява се и се очаква да има временни дисбаланси по салдата, но те
трябва да се вместват във времевите и
количествените ограничения, договорени предварително от КС. Подробните
процедури са разписани в Анекси А,
В и Г.
Раздел 6
Искове и отговорност
6.1. Исковете, произтичащи от или във
връзка с изпълнението на настоящото ТС на територията на която и да
е държава – членка на Н АТО, или
д ърж а ва, у час т ва ща в п рог ра мата
„Партньорство за мир“, се разглеждат в
съответствие с разпоредбите на чл. VIII
от Споразумението между Страните по
Северноатлантическия договор относно
статута на техните Въоръжени сили,
подписано в Лондон на 19 юни 1951 г.
(NATO SOFA).
6.2. Исковете, оставащи извън обхвата на
чл. VIII от NATO SOFA, се разглеждат от съответните Участници, които
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засягат, и се уреждат в зависимост от
конкретния случай в съответствие с
приложимите правила и разпоредби.
Раздел 7
Авиационни произшествия или инциденти
Всяко въздушно произшествие или инцидент, във връзка с който са предоставени
услуги по силата на настоящото ТС, подлежи
на разследване в съответствие с разпоредбите
на Стандартизационно споразумение на НАТО
STANAG 3531 „Safety Investigation and Reporting
of Accidents/Incidents involving Military Aircraft
and/or Missiles“ (Разследване във връзка с
безопасността и докладване на авиационни
произшествия (аварии и катастрофи/сериозни
инциденти и инциденти), включващи военни
летателни апарати, авиационни неуправляеми
и управляеми ракети и/или БЛА), и STANAG
3318 „Aero-medical Aspects of Aircraft Accident/
Incident Investigation“ (Авиомедицински аспекти при разследването на произшествия
и инциденти с военни въздухоплавателни
средства).
Раздел 8
Разрешаване на спорове
Всички случаи на различия при тълкуването или изпълнението на настоящото ТС
се разрешават изключително чрез преговори
между съответните Участници.
Раздел 9
Бъдещи участници
9.1. Б
 ъдещи участници могат да се присъединяват към настоящото ТС след
писмена покана от вече настоящите
Участници. Решението на настоящите
Участници за изпращане на такава
писмена покана следва да бъде взето
единоду шно. Поканени ят Участник
следва да приеме клаузите на настоящото ТС от датата, когато той е подписал
Нота за присъединяване. Последната
ще представлява пореден Анекс към
настоящото ТС. Нотата за присъединяване включва следното:
а. Референция към писмото, съдържащо
поканата.
б. И зявление, че поканеният Участник
става действителен Участник съгласно писмото, съдържащо поканата.
в. И зявление, че поканеният Участник
приема всички клаузи на настоящото ТС.
г. М ясто, дата и подпис за приемане на
поканения Участник.
9.2. Видът на Нотата за присъединяване е
предоставен в подробности в Анекс Д.
В допълнение към Нотата за присъединяване поканеният участник следва
да изпрати съответните Приложения
към Анексите.
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Раздел 10
Заключителни разпоредби
10.1. Н
 астоящото ТС, включително Анексите, които съставляват неразделна
част от него, влиза в сила от датата
на полагане на последния подпис от
Участниците. Всички предшестващи
ATARES, свързани с Техническите
споразу мен и я (ТС), п рес та ват да
бъдат валидни и се заменят от настоящото ТС, когато то влезе в сила.
10.2. О свен ако конкретно не е посочено
друго, настоящото ТС може да бъде
изменяно със заявеното в писмен
вид съгласие на всички Участници.
а. С тримесечно предизвестие всеки
Участник може да заяви среща за
обсъждане на промяната или повторното разглеждане на който и да
било или на всичките Анекси към
настоящото ТС. Всяка промяна
изиск ва единод у шно одобрение
на Участниците.
б. Н ационалните приложения към
Анексите могат да бъдат изменяни по всяко време от отговорния
за това Участник и влизат в сила
чрез незабавното им оповестяване
от Секретариата.
в. П риложенията към Анекс А биват
по т върж да ва н и ежег од но, к ат о
п ромен и в тя х могат да бъдат
внасяни в Координационния съвет
(КС), когато това е необходимо.
г. П риложенията към Анекс Б биват
по т върж да ва н и и п у бл и к у ва н и
ежег од но о т Ко орд и на ц ион н и я
съвет.
д. И зменения в Анекси В и Г могат
да б ъдат внася н и пос редс т вом
единодушно решение от Координационния съвет.
е. У ч а с т н и ц и т е м о г а т д а в н а с я т
изменения в техните съответни
Приложения към Анекси В и Г
независимо от другите Участници.
10.3. В секи Участник може да се оттегли
по всяко време от настоящото ТС,
подавайки 12-месечно (дванайсетмесечно) уведомление в писмен вид до
другите Участници. В такъв случай
оттеглящият се участник ще сведе
колкото е възможно по-близо до нула
останалия баланс в сметката. В края
на 12-месечния период Координационният съвет се събира на среща, за
да вземе решение относно средствата
за ликвидацията по окончателния
баланс и средствата, които дължи
оттеглящият се Участник в съответствие с клаузите на настоящото ТС.
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Подписано в два екземпляра на английски и френски език, като двата текста имат
еднаква сила. Оригиналите на настоящото
ТС, всички по-нататъшни изменения и Ноти
за присъединяване ще бъдат депозирани в
Секретариата, който предоставя сертифицирани копия на всеки Участник.
Анекси към ATARES TA, януари 2017 г.
АНЕКС А
ОТЧИТАНЕ, БАЛАНС И КОМПЕНСАЦИИ
ПО ATARES
1. ПРИНЦИПИ
1.1. Еквивалент на летателни часове
а. Възприетата обща единица за обмен
на услуги в това Споразумение ще бъде „Еквивалент на летателен час на самолет С130“
(EFH). Всички разходи, предизвикани при
обмена на услуги, ще се изразяват в кредити,
като EFH се използва за единица мярка.
б. Еквивалентите
�����������������������������������
на кредити за предоставяне на услугите (EFH) ще бъдат отнасяни
за всички видове летателни средства и дейности чрез прилагане на еквивалент фактори.
Указанията за изчисляване на EFH за всеки
вид услуга са посочени в Приложения 2 и 3
към този Анекс.
1.2. Еквивалент фактори
а. Участниците прилагат към летателния
час на своите национални С130 еквивалент
фактор 1. Впоследствие еквивалент факторите за други видове летателни средства се
определят ежегодно от всеки Предоставящ
участник за неговите летателни средства и
видове дейности чрез сравняване на оперативните му разходи с базовите разходни
стойности на С130. В случай че някоя държава
не притежава С130, Координационният съвет
(КС) единодушно приема подходящ изходен
еквивалент фактор за стойностите на EFH
за тази държава.
б. Преди започването на всеки годишен
отчетен период Участниците предоставят на
ежегодната среща на Координационния съвет
актуализирани еквивалент фактори, които
ще бъдат валидни за следващи я отчетен
период и ще бъдат нанесени в таблиците в
Приложение 3 към Анекс Б.
2. ОТЧИТАНЕ
2.1. Определения:
а. Специална бюджетна сметка: Всяка
държава открива една специална бюджетна
сметка, в която сумата на всички операции
по обмена на услуги, извършени от съответната държава, ще бъде изчислена в EFH.
б. Двустранна подсметка: Всяка държава
разкрива една двустранна подсметка с всяка
друга държава. Всяка дейност по обмен на
услуги меж ду двете държави, измерена в
EFH, ще се отчита като кредит или дебит в
техните съответни подсметки. Размерът на
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сумата от всички подсметки на дадена държава се равнява на размера на специалната
є бюджетна сметка.
в. Целево заделени EFH: На участниците
е позволено да предложат EFH на разположение на трета Страна/Организация (ЕС,
НАТО, ООН) безвъзмездно и на доброволни
начала. Летателните часове, изпълнени от
у частник, предоставящ усл у ги по силата
на ТС за ATARES, по заявка на която и да
било организация с право на такива целево
заделени EFH, ще бъдат поделени поравно и
впоследствие начислени между съответните
държави, предоставящи този вид EFH.
2.2. Процедури за отчитане на обмена на
услуги
Всеки обмен на услуги се отчита от Предоставящите участници, участващи в операцията чрез системата ANAIS (Система за
отчитане и фактуриране на ATARES) и като
съпътстващ механизъм, чрез попълване на
Формуляр 1 от ATARES, както е посочено в
Приложение 1 към Анекс А. Отчитането на
времевата продължителност е чрез „време
на излитане“, което включва времето за рулиране. Отчитането на разменените услуги
се изпраща на Секретариата чрез системата
ANAIS в срок две седмици след завършването
на операцията по обмен на услуги.
ANAIS предоставя списък на обменените
услуги, за които все още се очакват фактури,
до упълномощаващите извършването на услуги по въздушен транспорт, зареждане с гориво
във въздуха, използване на морска патрулна
авиация, операции по издирване и спасяване
(AT, A AR и MPA/LR SAR) на ATARES, за
да съдействат на държавите за спазване на
точна отчетност. Предоставящите държави следва да изпратят липсващите отчетни
данни преди края на следващия месец или
да посочат, че обменената услуга няма да
се въведе в отчетната система на ATARES.
2.3. Процедури на Секретариата за отчитане
на обмена на услуги
При получаване на отчет за разменени
услуги Секретариатът проверява предоставените цифри и изчислява/проверява стойностите на EFH. След това дебитите или
кредитите, отнасящи се към даден обмен,
се въвеждат в двустранните подсметки на
участниците в обмена. Впоследствие двустранната подсметка на всяка държава се
сумира за постоянно актуализиране на специална бюджетна сметка на тази държава.
2.4. Процедури за използване на целево заделените EFH, предоставяни за безвъзмездно
ползване от организации
Държавите – членки на ATARES, трябва
да посочат, че поставят на разположение за
ползване EFH, като уточнят броя на EFH
за разпределяне, съответната организация
и оперативната цел на предоставянето им в
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писмен вид пред Секретариата на ATARES
и организацията-заявител, която ще ползва
този принос.
Държавите, предоставящи EFH за безвъзмездно ползване, дават на организациите
пълни правомощия да определят начина, по
който ще използват тези EFH. Те трябва да
се използват за целта, определена в писмената комуникация по разпределяне на EFH.
Отчитането се извършва единствено след
изпълнение. Държавата, предоставяща услуги
по ATARES, внася Формуляр 1 в Секретариата на ATARES. Действително изпълнените
EFH ще бъдат поделени равностойно между
държавите, заделили такъв вид часове, които ще действат като заявители за целите
на отчитането.
Целево заделените EFH остават в сметките на заделилите ги държави, ако не бъдат
използвани от организации на трети страни.
3. БАЛАНС
3.1. Не е задължително всяка предоставена
услуга да бъде възмездена на реципрочна
основа чрез директно предоставяне на идентична услуга. Услугите ще бъдат превръщани в EFH кредити, които могат да бъдат
компенсирани чрез каквато и да било друга
съизмерима услуга.
3.2. Не е задължително отделни услуги да
бъдат реципрочно възмездени на двустранна
основа. Балансът се изчислява на многостранна основа. Не е задължително за всяка
отделна подсметка да се изготвя баланс,
но Участниците трябва да се стремят към
постигане на неутрално общо салдо на специалната им бюджетна сметка.
3.3. За да се постигне гъвкавост в изпълнението, оперативните параметри на счетоводния
баланс се приемат ежегодно и предварително
от Координационния съвет.
3.4. ��������������������������������������
Координационният съвет определя ежегоден отчетен период, в края на който Координационният съвет извършва общ преглед на
Техническото споразумение, взема решение
за оперативните параметри и утвърждава

ВЕСТНИК

БРОЙ 32

еквивалент факторите. Годишният отчетен
период и параметрите на специалната бюджетна сметка се публикуват в Приложение 2 на А некс Б. Еквивалент факторите
се публикуват в Приложение 3 на Анекс Б.
3.5. Балансът на специалната бюджетна сметка може постоянно да се пренася в случай,
че сметката остава в рамките на одобрените
оперативни параметри и отговаря на изискването никоя специална бюджетна сметка
да не остава в дебит за по-дълъг период от
60 месеца.
4. ДЕЙСТВИЯ, КОИТО СЕ ПРЕДПРИЕМАТ
ПРИ НАДХВЪРЛЯНЕ НА ОПЕРАТИВНИТЕ
ПАРАМЕТРИ ИЛИ 60-МЕСЕЧНИЯ ЛИМИТ
НА ДЕБИТА
4.1. Всеки баланс на специална бюджетна
сметка, който надхвърли оперативните параметри или 60-месечния лимит на дебита,
ще се считат за незабавно възстановими
чрез обмен или заплащане. За явк ите на
Участниците за по-натат ъшни услу ги ще
бъдат преустановени, докато сметката им не
възвърне оперативните си параметри. Участниците следва да извършат достатъчен по
обем обмен или възстановяване на разходи
по баланса на подсметката, за да възвърнат
специалната бюджетна сметка в рамките на
одобрените параметри.
4.2. Възстановяването на разходи се урежда
на двустранна основа по двустранно определен начин.
4.3. В
������������������������������������
случай че не бъде постигнато уреждане на сметките чрез обмен, балансът се
постига чрез паричен превод. Стойностите
за извършване на изчисленията се основават
върху двустранно одобрена стойност за EFH
според ATARES.
4.4. Секретариатът се уведомява за извършването на двуст ранно възстановяване на
разходи. При получаване на уведомлението Секретариат ът коригира двустранните
подсметки на Участниците, за да се отрази
преводът по възстановяване на разходите.

– Приложение 1 –
ATARES, ФОРМУЛЯР 1
ЗА ОТЧИТАНЕ ПРЕДОСТАВЯНЕТО И ПОЛУЧАВАНЕТО НА УСЛУГИ ПО ВЪЗДУШЕН
ТРАНСПОРТ (АТ)
Предоставяща държава Вид летателно средство

Държава-заявител

Номер на националната мисия

Позивна

Въздушен транспорт – Въздушен транспорт –
Полет с отклонение Забележки
цял самолет
частичен товар
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ДАННИ ЗА ПОЛЕТА
Сегмент

Точка на
излитане

Дата/време на
излитане

Кацане/Точки
на буксиране

Дата/време
на излитане

Продължителност
на полета

1
2
3
4
ДАННИ ЗА ПОЛЕТ С ОТКЛОНЕНИЯ
Държавазаявител

Добавена точка по маршрута
Допълнителна продължиИзчислена продължителност
по заявка на зареждания
телност на полета поради
на полета без отклонение
самолет
отклонение

Данни за въздушен транспорт с частично натоварване
Държава-заявител
Тегло на частичния товар (кг)
Пътници при частично натоварване
(брой)
Пореден номер на изпълнени сегменти
Обща продължителност на полета по
всички сегменти
Подпис

Име и звание

Длъжност

Формирование

XXXX
XXXX
XXXX
Изпратете попълнените формуляри на: atares-secretariat@mcce-mil.com.

XXXX

ATARES Формуляр 1 за отчитане получаване и предоставяне на услуги по зареждане с гориво
във въздуха (AAR)
Предоставяща държава

Вид на самолета-цистерна

Номер на националната мисия

Вид сътрудничество
Държава- 1. С пециален полет/фиксиран слот
Полет с отклонение
заявител 2. П
 олет, използван от няколко потребители
Възможност за ползване на слот

Позивна

Забележки

Данни за полета
Сегмент

Излитане
ICAO

Дата и време
(координирано универсално
време, z) на излитане

Кацане Дата и време (z)
Продължителност
ICAO
на кацане
на полета

1
2
3
4
Данни за предоставяне на услуга за зареждане във въздуха
Номер и
Фиксиран слот
Позивна на
вид на
ДържаваРегистрационен Време за ползване
зареждания зареждания
заявител
знак
на слота
самолет
самолет
(слот период)

Възможност
Общо
за ползване доставено
на слот
количество
Време за
(тон)
зареждане
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Данни за отклонение на полета
Държава- Точка по маршрута
Изчислена продължителност
заявител добавена по заявка на
на полета без отклонения
зареждания самолет

Подпис

Име и звание

Допълнителна продължителност
на полета поради отклонение

Длъжност

Формирование

XXXX
XXXX
XXXX
Изпратете попълнените формуляри на: atares-secretariat@mcce-mil.com.

XXXX

ATARES Формуляр 1
Отчитане на предоставянето и получаването на услуги с използване на морска патрулна авиация и
широкообхватни операции по търсене и спасяване
Предоставяща държава

Вид на летателното средство
за морско патрулиране

Номер на националната
мисия

Позивна

Вид сътрудничество
Забележки/мисия
1. Специален полет
1. Полет за многокомпонентно разузнаДържава- 2. Специално наземно дежурство
Полет с
ване ISR
заявител 3. Фиксиран слот
отклонение 2. Полет за търсене и спасяване
4. Полет/дежурство по заявка на
3.Полет за изпълнение на мисия по ASW
няколко потребители
4. Полет за изпълнение на мисия по ASuW

Данни за полета
Излитане по ICAO
или оперативния
Сегмент
център на зоната
за операциите

Дата и време Кацане по ICAO Дата и време (Z)
(Z)на излита- или оперативния
на кацане или
не или време център на зоната Дата и време (Z)
(Z) на кацане
за операциите
на излитане

Продължителност на полета

1
2
3
Данни за отклонението
Точка от маршрута, добавеДържавана по заявка на зареждания
заявител
самолет

Изчислена продължителност
на полета без отклонението

Допълнителна продължителност на полета поради
отклонението

Данни за стоварване на боеприпаси с използване на морска патрулна авиация (само за сведение)
Държавазаявител

Подпис

Стоварени боеприпаси
Маркери (кг)
Шамандури (бр.)
SUS/ESUS

Име и звание

Количество

Длъжност

XXXX
XXXX
XXXX
Изпратете попълнените формуляри на: atares-secretariat@mcce-mil.com.

Формирование
XXXX
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– Приложение 2 –
ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА КОМПЕНСАЦИИТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ
1.
НАТОВАРВАНЕ НА ЦЕЛИЯ САМОЛЕТ
1.1. Такси за натоварване на цял самолет, предлагани на един участник-заявител
Общо летателни часове (включително полет и връщане в базовото летище) × еквивалент-фактора
за вид самолет = EFH
Наличният свободен капацитет впоследствие може да се разглежда като възможност за частично
натоварване съгласно параграф
1.2.	Начисления за натоварване на цял самолет от няколко участници-заявители едновременно (като
може да е включен предоставящият участник)
Действителни летателни часове (включително полет и връщане в базовото летище) × еквивалентфактора за вида самолет, поделен между потребителите = EFH
	(Общата стойност се поделя между участниците-заявители съгласно предварително одобрен регламент
въз основа на ползването от всеки един участник-заявител.)
2.
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГА ПРИ ЧАСТИЧНО НАТОВАРВАНЕ НА САМОЛЕТА
2.1. Директни полети
	Когато частичен товар се транспортира със съществуващ полет, услугите се предоставят съгласно
следната таблица:
LUX

LVA

AUT

CZE

TUR

FIN

SVN

EST

POL

HUN

SWE

DNK

NOR

GBR

ESP

NLD

ITA

DEU

FR A

BEL

Потребител
→
Предоставящ
участник↓

BEL
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
FR A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
DEU
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
ITA
N N N
N N N N N N N N N N N N N N N N
NLD
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
ESP
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
GBR
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
NOR
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
DNK
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
SWE
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
HUN
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
POL
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
EST
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
SVN
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
FIN
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
TUR
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
CZE
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
AUT
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
LVA
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
LUX
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
F: П
 редоставящият участник предлага да превози частични товари безплатно на реципрочна основа.
A: Предоставящият участник предлага да превози частични товари на отчетна основа.
N: Предоставящият участник разглежда всяка заявка за превоз на частичен товар за всеки отделен случай.
2.2. Полети с отклонения
	Когато летателният план се коригира, за да поеме заявка за превоз на частичен товар, превозът на
частичния товар се компенсира съгласно параграф 4.2 по-долу.
3.
ИЗМЕРВАНЕ НА ЧАСТИЧНИЯ ТОВАР
3.1. Единица товар от 100 кг
Според теглото в единици от 100 кг
		Тегла, по-малки от 100 кг, се закръгляват нагоре или надолу според
най-близкото до 100 кг число
		
Частични товари под 50 кг не се отчитат
3.2. Частичен товар, пътници	Приравняват се към единица товар от 100 кг за всеки един пътник,
включително ръчния багаж
а. За целите на отчитането всеки пътник се приема за частичен товар от 100 кг. В такъв случай изчисляването на компенсациите се извършва в съответствие с разпоредбите, отнасящи се за товари.
б. Всякакъв вид допълнителен багаж или оборудване се отчитат и осчетоводяват като товар.
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4.
ОТЧИТАНЕ И КОМПЕНСАЦИИ ЗА ПРЕВОЗ НА ЧАСТИЧНИ ТОВАРИ
4.1. Принцип
	За целите на настоящото Техническо споразумение отчитането на частични товари се извършва
въз основа на единица от 100 кг като част от 15 тона, което е приетият среден максимален товар
на С130, което означава (1 EFH / 150) = 0.007 EFH за 100 кг за 1 час.
4.2. Изчисляване (независимо от вида на използваното летателно средство)
а. Директни полети
PLU × действителен брой летателни часове × 0,007 = EFH
(PLU – единици частичен товар, б.пр.)
б. Полети с отклонение
	Общият брой часове, изпълнени извън първоначално планираните, подлежат на компенсиране
съгласно параграф 1.2, плюс такси за частичен товар, начислени като за директен полет съгласно
планирания график до точката на отклонението от маршрута.

Действително изпълнени летателни часове извън планирания полет × еквивалент-фактора за
вида летателно средство + PLU × продължителността на полета в сегмента на превозване на
частичния товар × 0,007 = EFH
	(Пример: един полет ITA B767 (EF=2,30) от Рим (LIRA) до Брайз Нортън (EGVN) превозва 2 пътници и 240 кг товар до Истр (LFMI) за FRA.
Продължителност на полета (FT) Rome – Brize Norton = 2,5 hrs
Обща продължителност на полета (TFT) Rome-Istres-Brize Norton: 1 hr 16 min + 1 hr 44 min = 3 Hrs
Продължителност на полета с отклонението (DFT): TFT – FT= 3 – 2,5 = 30 Min
Изчисленият EFH ще бъде: (DFT × EF на вида самолет) + (PLU × FT P/L × 0,007)
(0,5 × 2,30) + (4 × 1,27 × 0,007) = 1,15 + 0,036 = 1,18 EFH.

EGVN
FT LIRA-EGVN = 2hrs 30 Min

FT LFMI-EGVN = 1hrs 44 Min

LFMI

FT P/L = Part-Load Leg

LIRA

FT LIRA-LFMI = 1hrs 16 Min

– Приложение 3 –
ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА КОМПЕНСАЦИИТЕ ПРИ ЗАРЕЖДАНЕ С ГОРИВО ВЪВ ВЪЗДУХА
ЧАСТ I. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА КОМПЕНСЦИИТЕ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ С ГОРИВО ВЪВ ВЪЗДУХА (AAR)
1.
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В контекста на това Техническо споразумение са приложими следните определения:
а. Специален полет:
	Специалният полет се определя като продължителността на един цялостен полет на самолетцистерна, специално резервиран от участника-заявител. Това включва общата продължителност
на полета на цистерната, включително полета от и обратно до базовото летище, както и времето
за заемане на зоната за зареждане.
б. Слот:
	Слотът се определя като времето, за което се планира зарежданият самолет да остане в зоната
на опериране на цистерната.
в. Фиксиран слот:
	Фиксираният слот се определя като продължителност на периода за използване на слота (време
на излитане), специално резервиран от участника-заявител при вече планиран (по заявка от трети
страни) полет на цистерната.
г. Време за зареждане:
	Времето за зареждане се определя като продължителността в минути от момента на напускане на
предварителното позициониране за осъществяване на зареждане, заемане на позиция за зареждане
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до момента на отделяне от цистерната. Времето за зареждане за повече от един зареждан самолет
се определя като продължителност в минути от момента на заемане на позиция за зареждане на
първия зареждан самолет до момента на отделяне от цистерната на последния зареждан самолет.
д. Възможност за ползване на слот:
	Възможността за ползване на слот се определя като слот за самолета-цистерна, който не е специално
резервиран от участника-заявител. Ако цистерната има възможност да заема зоната за зареждане
извън времето, резервирано от първоначалния потребител, или когато планираните потребители
не се възползват от планиран слот, това време остава на разположение за други потребители за
извършване на операции по зареждане с гориво във въздуха в наличното време при възможност.
Това също се нарича „прехвърляне“.
е. Полет по заявка на няколко потребители:
	Полет по заявка на няколко потребители се определя като продължителността на един цялостен
полет на цистерната, специално резервиран от двама или повече участници-заявители, които се
съгласяват да поделят разходите въз основа на съотношението на резервираните слот-периоди за
всеки един участник.
2.
КОМПЕНСАЦИИ
2.1. Специален полет
	Компенсацията за специален полет се определя на базата на времето за излитане (с времето за
рулиране) и включва специален полет и връщане в базовото летище. Времетраенето на възможните
за използване от трети страни слотове по време на изпълнението на специален полет се отчислява
от таксите. Удължаването на заявената продължителност на полета, което не е причинено от който
и да било от участниците-заявители, не се включва в размера на таксите.
(Обща продължителност на полета минус времетраенето на възможните за използване слотове) ×
еквивалент-фактор = EFH
2.2. Фиксиран слот
	Компенсацията за фиксиран слот се определя въз основа на времетраенето на слота, както е резервиран от участниците-заявители и потвърден от предоставящия участник. Когато някой участникзаявител не се възползва от целия или част от заявения слот и ако никоя трета страна не използва
целия или част от слота като възможен за използване слот, участникът-заявител заплаща целия
фиксиран слот, включително неизползваната част.
Слот-период според резервацията минус използваните възможни слотове × еквивалент-фактор = EFH
2.3. Възможност за използване на слот
	Компенсацията за ползване на възможен слот се определя на базата на действителното времетраене
на зареждането, използвано от зареждан/и самолет/и.
Действително времетраене на зареждането × еквивалент-фактор = EFH
2.4. Полети, заявени от няколко потребители
	Компенсацията за полет по заявка на няколко потребители се определя на базата на съотношението на резервирани и потвърдени слот-периоди за всеки един участник. Като цяло се прилагат
начисленията за специален полет, но общата стойност за специален полет се поделя между участниците-заявители.
Общо EFH за специален полет × слот-периодите, резервирани от дадена държава
Общо резервирани слот-периоди за всички заявители
3.
РАЗХОДИ ЗА ДОСТАВЕНО ГОРИВО
	Разходите за гориво, доставено по време на полет, не се включват в уравненията за компенсацията
на обмена на услуги, посочени в това Техническо споразумение. Доставеното гориво се отчита
отделно по следния начин:
а. Пилотите на зареждания самолет съобщават на самолета-цистерна следните данни:
(����������������������������������������������������������������������������������������
Освен ако не са предварително координирани и изпълнени по съответния начин, мисиите, изпълнени при операции, се подчиняват на съответните указания.)
– Позивна на мисията
– Вид на летателното средство и регистрационен знак
– Националност и номер на ескадрилата/военното поделение
б. С
 четоводният отдел на предоставящия участник изготвя фактурите. Във фактурите се отразява
количеството гориво, доставено на всеки един самолет. Фактурите се изпращат за заплащане на
съответните счетоводни отдели на участниците-заявители съгласно разпоредбите на STANAG 2034.
4.
Отчитане на услуга по зареждане с гориво във въздуха (A AR) по ATARES
ФОРМАТ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО ПО ATARES ЗА ЗАРЕЖДАНЕ С ГОРИВО ВЪВ ВЪЗДУХА (AAR)
И ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ЕКВИВАЛЕНТА НА ЛЕТАТЕЛЕН ЧАС
1. Национален полет/мисия на самолет-цистерна със свободен капацитет
а. Оферта за наличие на свободен капацитет/запитване за самолети за зареждане
		 ü Държавата A обявява, че разполага със СВОБОДЕН К АПАЦИТЕТ при изпълнение на
национална мисия/полет на самолет-цистерна.
		 ü Държавата В заявява, че иска да се възползва от обявения наличен СВОБОДЕН КА ПАЦИТЕТ.


С Т Р.


 в началото на задачата по AAR.
i. Свободен капацитет
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Излитане +
по AAR.
б. Задача на
мисията
Транзит
от AARA
транзит
до зонатаi. Свободен капацитет в началото на задачата


		
i.
Свободен
капацитет
в
началото
на
задачата
по A
+ AR.
за зареждане
Време на заемане на зоната за

кацане
AARA


зареждане
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транзит до зоната
за зареждане
AARA +
Излитане
транзит до зоната
за зареждане
AARA

 на зоната за
Време на заемане
зареждане
Време на заемане на зоната за
зареждане


Транзит от AARA
+
кацане
Транзит от AARA
+
кацане

С Т Р.

38

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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3.	Полет/самолет-цистерна за използване от няколко потребители, поделен между държавите,
собственици на зарежданите самолети
а. Заявка
ü Държавата A заявява за своите самолети за зареждане цистерна за ползване от няколко

2. ПОЛЕТ/САМОЛЕТ-ЦИСТЕРНА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ОТ

потребители от Държавата В .
НЯКОЛКО ПОТРЕБИТЕЛИ, ПОДЕЛЕН МЕЖДУ ДЪРЖАВИТЕ,
A заявява желанието
ü Държавата СОБСТВЕНИЦИ
си да подели полета/мисията
НА ЗАРЕЖДАНИТЕ
САМОЛЕТИОТпо A AR със самолети за
2. ПОЛЕТ/САМОЛЕТ-ЦИСТЕРНА
ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ
зареждане от други държави.
НЯКОЛКО ПОТРЕБИТЕЛИ, ПОДЕЛЕН МЕЖДУ ДЪРЖАВИТЕ,
Задачатази
на мисията
C б.
ü Държавата СОБСТВЕНИЦИ
приема
оферта
за поделяне на цистерната,
предоставена от Държавата В .
НА ЗАРЕЖДАНИТЕ
САМОЛЕТИ
ü К летката за координация по����������������������������������������������������������
A AR �����������������������������������������������������
предлага задача по A AR, която да удовлетвори изисква2. ПОЛЕТ/САМОЛЕТ-ЦИСТЕРНА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ОТ
A на&мисията
Държавата C .
б. Задача
нията на Държавата
НЯКОЛКО
ПОТРЕБИТЕЛИ,
ПОДЕЛЕН МЕЖДУ ДЪРЖАВИТЕ,


б. Задача на мисията

СОБСТВЕНИЦИ НА ЗАРЕЖДАНИТЕ САМОЛЕТИ

 б. Задача на мисията

Излитане +
Транзит от AARA

транзит до зоната
+
Време на заемане на зоната за
заИзлитане
зареждане
 +

кацане
Транзит
от
AARA
зареждане
AARA
транзит
до зоната
+

Време
на заемане на зоната за
за зареждане
в. Фактуриране
по ATARES
кацане
зареждане
AARA +
Излитане
Транзит от AARA
 Държавата
& Държавата C поделят разходите за EFH за
транзитпо
доATARES
зоната
в. Фактуриране
в. Фактуриране
по A
ATARES
+
ВремеПРОПОРЦИОНАЛНО
на заемане на зоната зана своите съответни
за
зареждане
целия
полет
слот-ПРОПОРЦИОü Държавата A & Държавата C поделят
��������������������������������������������������
разходите за EFH за целия
полет
кацане
зареждане
AARA
периоди
от
задачата.

Държавата
A
&
Държавата
C
поделят
разходите
за
EFH
за
НАЛНО на своите съответни слот-периоди от задачата.
целия
полет
ПРОПОРЦИОНАЛНО
на
своите
съответни
слотв. Фактуриране по ATARES


периоди от задачата.
 Държавата A & Държавата
C поделят разходите за EFH за



целия полет ПРОПОРЦИОНАЛНО на своите съответни слотИзлитане +
периоди от задачата. 
Транзит от AARA
транзит до зоната
+
Време на заемане на зоната за
заИзлитане
зареждане
 +

кацане
Транзит от AARA
зареждане
AARA
транзит
до зоната
+

Време
на
заемане
на
зоната
за
за зареждане за използване от няколко потребители със самолети за зареждане на
4.	Полет/самолет-цистерна
кацане
зареждане
AARA + на самолета-цистерна
държавата, собственик
Излитане
Транзит от AARA
а. Заявка транзит
3. до
ПОЛЕТ/САМОЛЕТ-ЦИСТЕРНА
ЗА
ИЗПОЛЗВАНЕ
ОТ
зоната
+
НЯКОЛКО
ПОТРЕБИТЕЛИ
СЪС
САМОЛЕТИ
ЗА
ЗАРЕЖДАНЕ
НАза ползване от
Време на
заемане на
за
A заявява за своите
за зареждане
		 ü Държавата
самолети
зазоната
зареждане
самолет-цистерна
кацане ОТ
ДЪРЖАВАТА,
СОБСТВЕНИК
НА
зареждане
3.
ПОЛЕТ/САМОЛЕТ-ЦИСТЕРНА
ЗА
ИЗПОЛЗВАНЕ
AARA
ВСАМОЛЕТА-ЦИСТЕРНА
няколко
потребители
от Държавата
.
НЯКОЛКО
ПОТРЕБИТЕЛИ СЪС САМОЛЕТИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА
A предлага
		 ü Държавата
да сподели
задачата по
AARв със
самолети
за зареждане
от други държави.
б. Мисия
„Изпълнение
на единична
задача
зоната
за зареждане
(AARA)
ДЪРЖАВАТА,
СОБСТВЕНИК
НА САМОЛЕТА-ЦИСТЕРНА
		 ü Държавата C приема тази оферта да сподели самолета-цистерна, предоставен от Държавата В .
3. ПОЛЕТ/САМОЛЕТ-ЦИСТЕРНА
ЗА
ИЗПОЛЗВАНЕ
ОТ

б. Мисия
„Изпълнение
на единична
задача
зоната за зареждане
(AARA)
В
		 ü Държавата
няколко
самолета
за взареждане
за задачата
поНА
A AR.
НЯКОЛКО предоставя
ПОТРЕБИТЕЛИ
СЪС
САМОЛЕТИ
ЗА ЗАРЕЖДАНЕ
		 ü К летката
за
координация
по
A
AR
предлага
вариант
на
задача,
който
удовлетворява
изиск
ДЪРЖАВАТА,
СОБСТВЕНИК НА САМОЛЕТА-ЦИСТЕРНА


ванията на Държавата A , Държавата В & Държавата C .
Излитане +
б. Мисия „Изпълнение
на единичнана
задача
взоната
зареждане
(A AR A)“
б. Мисия „Изпълнение
единична
задачазав зоната
за зареждане
(AARA)
Транзит
от
AARA
транзит до зоната
+
Време
на
заемане
на
зоната
за
заИзлитане
зареждане
 +

кацане
Транзит
от AARA
зареждане
AARA
транзит
до зоната
+
Време на заемане
 на зоната за
за зареждане
в. Фактуриране по ATARES за изпълнение на единична задачакацане
по AARA
зареждане
AARA
Излитане +
Транзит от AARA
 Държавата
B начислява
на наДържава
& Държава
транзит
до зоната
в. Фактуриране
по ATARES
за изпълнение
единичнаAзадача
по+AARA C
Време
заемане на зоната
за
за зареждане разходите
по на
еквивалентите
на летателните
часове (EFH) в
зареждане на Държава A & кацане
Държава C
AARA  Държавата B начислява
разходите
по
еквивалентите
на
летателните
часове
Фактуриране
по изпълнение
ATARES за изпълнение
на единична
AARA в
в. Фактуриранев.по
ATARES за
на единична
задача позадача
A ARпо
A (EFH)
		
		

ü Държавата A & Държавата C поемат разходите за EFH в съответните си ФИКСИРАНИ
 Държавата
начислява
слот-периоди за изпълнение
на B
задачата
по Aна
AR.Държава A & Държава C
разходите
по
еквивалентите
на летателните
часове (EFH)
в
C разходите
ü Държавата В начислява на Държавата A & Държавата
по еквивалентите
на
летателните часове (EFH) в съответните техни ФИКСИРАНИ слот-периоди за изпълнение
на задачата по A AR.

съответните
техни
ФИКСИРАНИ
изпълнение на задачата по AAR.
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слот-периоди

за

съответните техни
техни
ФИКСИРАНИ
съответните
ФИКСИРАНИ слот-периоди
слот-периоди за за
Д Ъ Р Ж АнаВзадачата
Е Н В ЕAAR.
СТНИК

изпълнение
изпълнение
на задачата по
по AAR.







Излитане +
транзит до зоната
за зареждане
Излитане +
Излитане
AARA
транзит
до +
зоната

С Т Р. 3 9


Транзит от AARA
+
кацане от AARA
Транзит





Време на заемане на зоната за
зареждане

Транзит
+ от AARA
транзит
до зоната
на заемане
на зоната
за при един
г. зареждане
Мисия
„Изпълнение Време
на многократни
задачи
в AARA
за
+
кацане
Време
на
заемане
на
зоната
за
за зареждане
зареждане
заявител“
AARA
кацане
зареждане
AARA
г. Мисия „Изпълнение на многократни
задачи в AARA при 
един



г. Мисия
на многократни
AARA
призаявител“
един
заявител“
г. Мисия „Изпълнение
на„Изпълнение
многократни
задачи в Aзадачи
AR A впри
един


заявител“




 +
Излитане





транзит до
зоната за
Излитане +
зареждане
AARA
транзит до





Транзит от
Транзит
AARA 2
AARA 1
AARA
AARA 1


Време на
Време на
+
до
заемане на
заемане на
кацане
AARA
2
Транзит от
Транзит
зоната
за
зоната
за 1
AARA
2
AARA
AARA
AARA 1
зареждане
Транзит от
Транзит зареждане
Време на
Време на

Излитане +
зоната за
+
до
транзит
до
AARA 2
AARA
1
зареждане
AARA
AARA
заемане на
заемане на
кацане
AARA 21
зоната
за
Време
на
Време
на
AARA
зоната за
зоната за
+
до
зареждане
заемане
на
заемане
на за Мисия
д. Фактуриране
по ATARES
на многократни
зареждане
зареждане
кацане
AARA„Изпълнение
2
AARA
зоната за
зоната
задачи в AARA
при за
един заявител“
д. Ф актуриране по ATARES за Мисия „Изпълнение на многократни задачи в A AR A при един
зареждане
зареждане
заявител“
i. Профил на националната мисия
д. Фактуриране
по ATARES
за Мисия „Изпълнение
на многократни
i. Профил
на националната
мисия
задачи
в AARABпри
един заявител“
 Държава
изчислява
първоначалната продължителност на
В изчислява първоначалната продължителност на полета за изпълнение на
		 ü Държавата
д. Фактуриране
ATARES
за Мисия
полета
за изпълнениепо на
националната
си „Изпълнение
мисия, без на
да многократни
включва
i. Профил
националната мисия
националната
си
мисия,
безнада
сътрудничеството с Държавата A .
задачи
в AARA
привключва
заявител“
сътрудничеството
с Държава
Aедин
.
 Държава B изчислява първоначалната продължителност на
националната мисия

i. Профил на
полета за изпълнение на националната си мисия, без да включва

сътрудничеството
с Държава
A.
 Държава
B изчислява
първоначалната продължителност на

полета за изпълнение на националната си мисия, без да включва
+

Излитане
Транзит от
сътрудничеството транзит
с Държава
до A . AARA 1
зоната за

зареждане
AARA
Излитане +

		

AARA
+
кацане

Време на
заемане на
зоната за
зареждане
 1
AARA



Транзит от
транзит до
AARA
на с отклонение
зоната на
за полетана
ii.ii.Продължителност
сВреме
отклонение
Продължителност
полета
+
заемане
на
зареждане
Излитане
 Държавата
A
поемазаразходите
за отклонение
EFH
за времето
на
кацане
ü Държавата A поема
разходите
за+EFH
времето
на
Транзит
от в продължителността на
зоната
за1
AARA
AARA
отклонение
в продължителността
изчислени,
както
следва:
полета,
изчислени,
както транзит
следва:до на полета,
AARA
зареждане
Време на

зоната за



+
кацане

заемане
на
ii. Продължителност
зареждане на полета
с отклонение
AARA



зоната за
зареждане

ii. Продължителност на полета с отклонение
Излитане +
Транзит от
транзит до
AARA 1
AARA
зоната за
Време на
+
зареждане
заемане на
кацане
AARA
зоната за
зареждане








Излитане +
транзит до
зоната за
зареждане

AARA 1
Време на
заемане на
зоната за
зареждане



Транзит от
AARA 1
до
AARA 2

Време на
заемане на
зоната за
зареждане

Транзит от
AARA
+
кацане

Мисия „Изпълнение на многократни задачи в AARA при няколко
заявители“








транзит до
зоната за
зареждане
С Т Р.

40

Време на
заемане на
зоната за
зареждане

AARA 1
до
AARA 2

ДЪРЖАВЕН

Време на
заемане на
зоната за
зареждане

AARA
+
кацане

ВЕСТНИК

Мисия „Изпълнение на многократни задачи в AARA при няколко
Мисия заявители“
„Изпълнение на многократни задачи в A AR A при няколко заявители“





Излитане +
транзит до
зоната за
зареждане
AARA

AARA 1
Време на
заемане на
зоната за
зареждане
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Транзит от
AARA 1
до
AARA 2

AARA 2
Време на
заемане на
зоната за
зареждане

Транзит от
AARA
+
кацане

е. Ф актуриране по ATARES за Мисия „Изпълнение на многократни задачи в A AR A при няколко
заявители“
ДържаватаBB изчислява
изчислявапървоначалната
първоначалната продължителност
продължителност на
 Държавата
националната
мисия
е. Фактуриране
ATARES
за
Мисия „Изпълнение
на многократни
полета i.по
своята на
национална
мисия,
без
полета
зазаПрофил
своята
национална
мисия,
без
да включва
в
AARA
при
няколко
заявители“
В изчислява
		 ü Държаватазадачи
първоначалната
продължителност
на
полета за своята национална
сътрудничеството
с
Държавата
A
.
сътрудничеството с Държавата A .
мисия, без даi.
включва
с Държавата A .
 Профилсътрудничеството
на националната мисия








Излитане++
Излитане
транзитдо
до
транзит
зоната
за
зоната за
зареждане
зареждане
AARA
AARA

		

Транзит от
от
Транзит
AARA11
AARA
AARA
AARA
Време
на
Време на
++
заеманена
на
заемане
кацане
зонатаза
за
кацане
зоната
зареждане
зареждане
ii. Продължителност на полета с отклонение
ii. Продължителност на полета с отклонение
Продължителност
на полета с отклонение
 Държава A & ii.
Държава
C поделят ПРОПОРЦИОНАЛНО
на съответния си
 Държава A & Държава C поделят ПРОПОРЦИОНАЛНО на съответния си
Държавата
A
Държавата
C
ü 
ПРОПОРЦИОНАЛНО
на съответния
си слот-период
слот-период& за изпълнение поделят
на задачата
в AARA 2 разходите
за
слот-период на
за задачата
изпълнение
наA задачата
в за
AARA
2 разходите
за
за изпълнение
в A AR
2 разходите
еквивалентите
на летателните
часове за
еквивалентите на
летателните
часове
за времетраенето
на отклонението
от
еквивалентитенанаотклонението
летателните часове за времетраенето на отклонението от
времетраенето
полета, изчислени, както следва:от полета, изчислени, както следва:
полета, изчислени, както следва:






Излитане +
Излитане
+
транзит до
транзит
до
зоната за
зоната
за
зареждане
зареждане
AARA
AARA



Излитане +
Излитане
+
транзит до
транзит
до
зоната за
зоната
за
зареждане
зареждане
AARA
AARA

AARA 1
AARA
Време 1на
Време
заеманенана
заемане
зоната на
за
зоната
за
зареждане
зареждане



AARA 1
AARA
Време 1на
Време
заеманенана
заемане
зоната на
за
зоната
за
зареждане
зареждане

Транзит от
Транзит
AARAот
AARA
+
+
кацане
кацане



Транзит от
Транзит
AARA от
1
AARA
до 1
до 2
AARA
AARA 2




Време на
Време на
заемане
на
заемане
на
зоната за
зоната за
зареждане
зареждане




Тран Транзит от
Тран
зит Транзит
AARAот
AARA
зит
+
+
кацане
кацане
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ВЕСТНИК
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	Предложение за възможност за изпозване на слот/време за зареждане от държавата – собственик
на самолета-цистерна
а. Заявка
		 ü Държавата A заявява за своите самолети за зареждане самолет-цистерна за ползване от
		
		

НЯКОЛКО потребители от Държавата В .
ü Държавата A предлага да сподели задачата по A AR със самолети за зареждане от други
държави.
ü Държавата C приема офертата за сподел яне на самолета-цистерна, предоставен от
Държавата В .

ü Държавата В предоставя няколко самолета за зареждане за изпълнение на задачата по AAR.
ü Държавата В заявява необходимост от специфична поддръжка за самолетите за зареждане
(например, определен вид телескопична щанга).
ü К летката за координация на A AR предлага вариант на задача, която удовлетворява изискб. Задача на
A мисията
ванията на Държавата
, Държавата В & Държавата C .
б. Задача на мисията

		
		






Излитане +
Транзит от AARA
транзит до зоната
+
б. Задача на мисията
Време на заемане на зоната за
за зареждане
кацане
зареждане
AARA
 ATARES

в. Фактуриране по
Фактуриране
по ATARES
		 ü Държавата A в.поема
разходите
за еквивалентите
на летателните часове (EFH) в своя

		

		

ФИКСИРАН слот-период за изпълнение на задачата по A AR.
Излитане
+ Държавата C поемат разходите за EFH в своя съответен слот-период за
A &
ü Държавата
Транзит от AARA
транзит
до
зоната
A AR като ВЪЗМОЖНОСТ
ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЛОТ с начислено ВРЕМЕ
ЗА ЗАРЕЖДА+

Време на заемане на зоната за
за зареждане
НЕ, когато това удовлетворява изискванията на Държавата В кацане

AARA

зареждане

A & Държавата C разходите за EFH за:
ü Държавата В начислява на Държавата
· ФИКСИРАН слот за задачата за зареждане с гориво във въздуха за Държавата A
в. Фактуриране по ATARES

Излитане + за ползване на слот за задачата за зареждане във въздуха за Държавата A
· В ЪЗМОЖНОСТ
Транзит от AARA
транзит до зоната
+
& Държавата C
за зареждане
AARA


Време на заемане на зоната за
зареждане

кацане



Излитане +
транзит до зоната
за зареждане
AARA

Време на заемане на зоната за
зареждане

Транзит от AARA
+
кацане

– Приложение 4 –
КОМПЕНСАЦИИ И ИЗЧИСЛЯВАНЕ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ИЗПОЛЗВАНЕ НА
МОРСКА ПАТРУЛНА АВИАЦИЯ И ДЕЙНОСТИ ПО ШИРОКОБХВАТНО ТЪРСЕНЕ И СПАСЯВАНЕ
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ:
В контекста на настоящото Техническо споразумение се прилагат следните определения:
а. Специален полет:
Специален полет се определя като продължителността на един цялостен полет на летателно
средство за морско патрулиране, специално резервирано от участника-заявител. Това включва
общата продължителност на полета на средството за морско патрулиране, включително полета
от и обратно до базовото летище, както и времето, прекарано в определения за предоставяне
на услугата по морско патрулиране район.
б. Наземно дежурство:
Наземното дежурство се определя като продължителността на престоя в готовност на земята
на едно летателно средство за морско патрулиране, специално резервирано от участника-заявител.
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в. Слот:
Слотът се определя като времето, за което за дадено летателно средство за морско патрулиране
се планира да бъде в полет или да бъде в готовност на земята в определената авиобаза.
г. Фиксиран слот:
Фиксираният слот се определя като продължителността на слот-периода (време за излитане),
специално резервиран от участника-заявител, по време на вече планиран (по заявка на трети
страни) полет за морско патрулиране или наземно дежурство.
д. Полет за целите на няколко потребители:
Полет за целите на няколко потребители се определя като продължителността на един цялостен полет за морско патрулиране или наземно дежурство, специално резервирани от двама или
повече участници-заявители, съгласни да поделят разходите пропорционално на резервираните
слот-периоди за всеки един участник.
е. Боеприпаси:
Боеприпаси означава специфично оборудване в мисия по морско патрулиране, което да бъде
стоварено с различна цел (маркери, шамандури, SUS, ESUS). Всички видове кинетични боеприпаси са извън обхвата на настоящото Техническо споразумение.
2. КОМПЕНСАЦИИ
За всяко летателно средство за извършване на морско патрулиране следва да се определят два
различни еквивалент-фактори, за да позволят съответно изчисляването на компенсациите за полет
или наземно дежурство при използване на услуга с участие на морска патрулна авиация.
2.1. Специален полет
Компенсациите за извършване на специален полет се определят на базата на времето за излитане (включително времето за рулиране) и включва полета от и обратно до базовото летище.
Удължаването на заявената продължителност на полета, което не е причинено от който и да било
участник-заявител, не се включва в начисляваните такси.
(Обща продължителност на полета) × еквивалент-фактор = EFH
2.2. Наземно дежурство
Компенсациите за поемане на наземно дежурство се определят на базата на продължителността
на времената за излитане при дежурство и може да включват полети от и обратно до базовото
летище. Удължаването на заявеното време на дежурство или продължителността на полета, които
не са причинени от който и да било участник-заявител, не се включват в начисляваните такси.
(Обща продължителност на дежурството) × еквивалент-фактор = EFH
или
(Обща продължителност на дежурството) × еквивалент-фактор + (обща продължителност на полета) ×
еквивалент-фактор = общо EFH
2.3. Фиксиран слот
Компенсацията за използване на фиксиран слот се определя на базата на продължителността
на слота (при полет или наземно дежурство на морската патрулна авиация), както е резервиран от
участниците-заявители и потвърден от предоставящия участник. Когато някой участник-заявител
не използва целия или част от фиксирания слот, на участника-заявител се начислява стойността
на целия фиксиран слот, включително неизползваната част.
Резервирано слот-време × еквивалент-фактор = EFH
2.4. Полет или наземно дежурство, ползвани от няколко потребители
Компенсацията за полет или наземно дежурство за ползване от няколко потребители се определя пропорционално на резервираните и потвърдени слот-периоди за всеки един участник. Като
цяло се прилага стойността за специален полет или наземно дежурство, но общата стойност за
специален полет или наземно дежурство се поделя между участниците-заявители.
Общо EFH за (специален полет или наземно дежурство) × слот-периоди, резервирани за отделна държава
Общо резервирани слот-периоди за всички
3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА БОЕПРИПАСИ
Превозването и стоварването на боеприпаси се извършва съгласно правилата и разпоредбите на
държавата на предоставящия участник. Използването на боеприпаси винаги подлежи на парични
компенсации между предоставящите участници и заявителите на основата на двустранни споразумения, сключени извън рамките на Техническото споразумение по ATARES.
– Приложение 5 –
НАЦИОНАЛНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТЧИТАНЕ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
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АНЕКС Б
КООРДИНАЦИЯ И АДМИНИСТРАЦИЯ
1.  ОТГОВОРНОСТИ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ (КС)
1.1. Цялостният надзор върху обмена на
услуги ще бъде извършван от КС. КС осъществява една среща годишно не по-късно от
един месец след края на предходния отчетен
период. КС също така осъществява среща
в рамките на три месеца след постъпване
на заявка за такава, подадена от който и да
било Участник.
На годишната си среща КС следва да
извърши следното:
а. Потвърждава балансите на националните специални бюджетни сметки.
б. Оценява резултатите от сътрудничеството по време на предходната година
и обсъжда всички уместни въпроси, произтичащи от Техническото споразумение (ТС)
или от предложените изменения към ТС и
свързаните с него анекси.
в. Решава и публикува в Приложение 2
всички промени, свързани с бъдещия отчетен период.
г. Решава и публикува в Приложение 2
оперативните параметри за следващия отчетен период.
д. Решава и публикува в Приложение 3
обновените еквивалент-фактори за следващия
отчетен период.
е. Изби ра Председат ел и назнача ва
Секретариат за бъдещите отчетни периоди.
ж. В случай че Участник се оттегля от
ТС, КС взема решение относно средствата
за осъществяване на ликвидация на всички
окончателни баланси след периода за уведомление, продължаващ 12 месеца, в съответствие със стойностите за компенсация,
изброени в Приложение 4 към Анекс Б.
2. О
 Т Г ОВОРНОС Т И Н А С ЕК РЕТАРИАТА
2.1. От името на Координационния съвет
(КС) Секретариатът ще приема Формуляр 1
на ATARES от всички участници посредством
онлайн система за отчет �����������������
ANAIS������������
. Секретариатът ще използва системата ANAIS���������
��������������
като инструмент, чрез който съгласува и регистрира в
национални специални бюджетни подсметки
подробности по обмена и стойностите EFH
на всички обменни транзакции, като ще извършва мониторинг на цялостните баланси
на Специалните бюджетни сметки. От името
на КС Секретариатът ще издава уведомления
за прекратяване и възобновяване до всички
Участници, ако са надвишени оперативните параметри. Секретариатът ще извършва
мониторинг по напредъка на трансферите
за възстановяване на финансови средства,
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като незабавно обновява националните специални бюджетни подсметки при получаване
на уведомление за потвърдени транзакции.
2.2. Чрез системата ANAIS Секретариатът
ще извършва мониторинг на предоставените
и получените услуги от държавите. Всички
Оторизиращи звена по ATARES могат да
извършват наблюдение на техните национални баланси по всяко време посредством
системата ANAIS. В случай че е необходимо
да се вземе двустранно решение относно
отчетени несъответствия, Секретариатът ще
служи като посредник между съответните
държави и ще обновява техните Национални баланси чрез системата ANAIS. Онлайн
уебсайтът на ANAIS ще функционира като
основен инструмент за онези национални
служби, отговорни за планиране на дейностите, като целта е те да регулират собствените
си дейности така, че да поддържат специалните си бюджетни сметки в рамките на
оперативните параметри.
2.3. Секретариатът ще действа като начална точка за контакт (POC) по всички
рутинни административни въпроси, свързани
с настоящото ТС. Секретариатът ще държи
в течение всички членове на КС по отношение на всички въпроси, свързани с ТС, и ще
свиква срещи на КС, когато такива са искани, спазвайки условията на настоящото ТС.
3. Е Ж ЕГОДЕН ФОРМ АТ ЗА ОБНОВЯВАНЕ
3.1. Форматът в параграф 3.2 следва да
бъде използван от държавите, за да представят
своето изискуемо ежегодно обновяване пред
Секретариата на ATARES най-малко 10 дни
преди датата, планирана за среща на КС на
ATARES по тези въпроси.
3.2. Формат:
– Приложение 1 –
СЪСТАВ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ
– Приложение 2 –
РЕШ ЕН И Я

Н А КО ОРД И Н А Ц ИОН Н И Я
СЪВЕТ ЗА 2016 Г.
1. К оординационният съвет взема решение по
следните въпроси, като решенията следва да
бъдат изпълнявани до издаване на допълнително разпореждане.
– Приложение 3 –
ЕКВИВАЛЕНТ ФАКТОРИ ЗА 2016 г.
1.

И ЗЧИСЛЕНИЯ ПО EFH ПРИ ПЪЛНО
НАТОВАРВАНЕ НА САМОЛЕТА
1.1. Е квивалент-факторите на участниците
следва да бъдат определени, като се
сравнят разходите за съответните самолети, изчислени със същите компоненти
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на разходите, както при самолет С130 с
разходите на всеки Участник за самолет
С130. Всички самолети С130 и С160 имат
еквивалент-фактор, равен на 1.
1.2. ТА БЛИЦ А Н А ЕК ВИВА ЛЕН Т-ФА КТОРИ
2. EFH ИЗЧИСЛЕНИЯ ЗА Ч АСТИЧНО
НАТОВАРВА НЕ.
Всеки път, когато транспортиране с частично натоварване се отчита като EFH, следва
да бъдат използвани следните стойности за
еквивалент-фактори:
(Вж. Приложение 2 към Анекс A за подробен анализ.)
– Приложение 4 –
СТОЙНОСТИ ЗА КОМПЕНСАЦИЯ, КОИТО
СЛЕДВА ДА БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ, КОГАТО
СА НА ДВИШЕНИ ОПЕРАТИВНИТЕ ПАРАМЕТРИ ИЛИ 60-МЕСЕЧНИЯТ ЛИМИТ НА
ДЕБИТ
1. Във всички слу чаи, когато се изисква
финансова компенсация поради превишаване
на одобрените параметри за обмен, трябва да
се направят изчисления в съответствие с инструкциите в Анекс А на настоящия документ.
2. Разходи по ATARES в EFH, които следва
да бъдат прилагани в случаи на двустранни
парични фактури.
Относно разходите на Участниците за самолет С130 следва да бъдат постигани двустранни
споразумения между съответните Участници,
като целта е да се одобри стойност като техен
взаимен разход по ATARES за 1 EFH (разход
ATARES EFH).

АНЕКС В
ПОДДРЪЖКА НА ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ
1. ТРАНСПОРТИРАН ПОЛЕЗЕН ТОВАР
1.1. Полезният товар може да съдържа
военно оборудване или пътници, евакуирани
лица и други категории пътници (цивилен
сервизен личен състав, членове на други
правителствени организации, членове на
семействата на цивилния сервизен личен
състав и др.), за които се приема, че са
упълномощени от компетентните национални власти на подалите заявки Участници.
Терминът „евакуирани лица“ включва лица
от личния състав, които са болни, ранени
или бременни, като това се определя по
видими налични признаци или посредством
диагноза, като въпросните евакуирани лица
се транспортират по въздух в съответствие с
инструкциите на медицинските власти или
при спешни медицински случаи под медицинско или парамедицинско наблюдение,
след като бъдат подготвени по съответния
начин. Този вид транспорт се предвижда с
цел предоставяне на максимална възможност
за оцеляване и възстановяване на лицата,
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евакуирани по този начин, и следва да бъде
извършван в съответствие с постановките,
залегнали в STANAG 3204 и STANAG 2040,
когато това е приложимо.
1.2. В случай на необходимост транспортирането на класифициран товар, принадлежащ на един от Участниците, може да
се извърши със самолет на друг Участник,
като се изисква подалият заявка Участник
да предостави въздушен куриер, създаващ
условия за адекватен надзор на въпросния
товар.
1.3. Товарът, подлежащ на обмен в съответствие с постановките на настоящото ТС,
може да бъде транспортиран с транспортен
самолет на ВВС, принадлежащ на когото и
да било от Участниците, или със самолет
на трета страна, сключила договор с някой
от Участниците, в зависимост от това, дали
дадена държава е декларирала еквивалентен
фактор за този тип самолети. За самолети на
трета страна с договор тип „чартърен полет“
се възприема модалността „решение за всеки
отделен случай“, ако доставчикът и държавите, подали заявка, постигнат споразумение
относно EFH разходите по транспортирането
преди изпълнението на заявката.
2. О ФЕ Р Т И З А В Ъ ЗМОЖ НОС Т И З А
ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ
Всеки Участник, предо ставящ въздушен
транспорт, запазва приоритет за неговите
собствени самолети и товари пред каквито и
да било заявки за подпомагане от Участник,
подаващ съответната заявка. Предоставящият
въздушен транспорт Участник има правото
да предложи поддръжка с въздушен транспорт (ВТ), която може да бъде използвана,
както следва:
а. Пъ л но нат оварва не на самолета.
Въздушен транспорт, изискващ фиксирана
мисия. Като правило такива мисии използват
изцяло товарния капацитет на самолета. В
настоящето ТС те са описвани с термина
„Пълно натоварване на самолета“.
б. Частично натоварване на самолета.
Транспортиране на товар или пътници, като
се използва резервният капацитет на съществуващ, вече планиран полет. В настоящото
ТС този вид транспортиране се описва с
термина „Частично натоварване на самолета“.
2.1. В допълнение на своите оторизиращи органи по ATARES всички релевантни
власти, осъществяващи въздушен транспорт,
следва да бъдат посочени в националните
приложения на всеки един от Участниците.
2.2 Оферти за чартърни полети
Когато даден Участник предлага цивилен
чартърен полет да бъде заплатен чрез EFH,
офертата трябва да включва както цената в
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EFH, така и СРАВНИТЕЛНИ РАЗХОДИ В
БРОЙ*. Тези „СРАВНИТЕЛНИ РАЗХОДИ В
БРОЙ“ са необходими за създаване на прозрачност на офертата и за предоставяне на
подалата заявка държава основа за сравнение
за техния рамков договор (ако има такъв).
А ко чартърната услуга трябва да бъде
заплатена с пари в БРОЙ, само ЦЕНАТА В
БРОЙ** следва да бъде включена в офертата.
И накрая, в случай че предоставящата
държава проявява гъвкавост по отношение
на плащането, офертата вк лючва и EFH
цената, и ЦЕНАТА В БРОЙ**.
* СРАВНИТЕЛНИ РАЗХОДИ В БРОЙ с цел
сравняване на различните цени:
Паричната стойност за сравнение на цената, извършвано от държавата, подала
заявка.
** ЦЕНА В БРОЙ:
Парична цена, която се заплаща от подалата заявка държава на предлагащата
услугата държава.
Всяка направена оферта/разход в брой (за
сравнение на цената) ще бъде базирана на
приемливи коефициенти за преобразуване,
за които държавата, направила офертата,
следва да вземе решение.
• ЗА ЯВК А:
• ОФЕРТИ:

3. НОРМАТИВНА УРЕДБА И ПРАВИЛНИЦИ ЗА ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ
3.1. Приложимите правилници за Въздушен транспорт (ВТ) следва да бъдат тези на
предоставящия услугата Участник. Капитанът
на самолета след окончателен анализ ще бъде
единственото лице, преценяващо оперативната
и техническата изпълнимост на мисията, неговите решения също така са единствените и
по отношение на безопасността и сигурността.
Нито една постановка, залегнала в настоящия
Анекс, не засяга дълга на капитана на самолета да следва националните правилници.
3.2. По отношение транспорта на пътници или в случай на медицинска евакуация
подали ят заявка Участник носи отговорността да гарантира, че цялата необходима
документация – в частност паспорти, визи и
сертификати за извършени ваксинации – са
на лични и ва лидни. Предоставящи ят услугата Участник не поема отговорност за
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уреждането на тези формалности. Правилата
и ограниченията по отношение на предоставящия услугата Участник са приложими и
за багажа. Освен ако не са постигнати други
договорености между Участниците, подалият
заявка Участник е отговорен за настаняването,
прехраната и придвижването на своя личен
състав. Участниците ще представят подробно
всички релевантни правилници, отнасящи се
до транспортирането на чуждестранен личен
състав, в националните си приложения към
настоящия анекс.
3.3. По отношение на медицинските услуги
за двата Участника следва да бъдат определени
процедури преди началото на всяка медицинска евакуация. Подалият заявка Участник е
отговорен за подготовката на медицинската
евакуация на пациентите. Преди извършване
на полета подалият заявка Участник следва да
предостави пълна медицинска информация,
свързана с евакуацията.
3.4. По отношение транспортирането на
товари подалият заявка Участник е изцяло отговорен за изпълнението на всичките
митнически изисквания, свързани с доставки в съответствие с международното право.
Митническото освобождаване на летищата
с обозначената дестинация е отговорност
на подалия заявката Участник; на транзитните летища митническото освобождаване
е отговорност на предоставящия услугата
Участник. В случай че не са достигнати други
предварителни договорки между Участниците,
подялият заявка Участник носи отговорност
за съхранението на товара, доставката на
товара до летището на отпътуване, както и
за транспорта от летището с обозначената
дестинация до крайното място за доставка.
Подалите заявка Участници са отговорни и
за натоварването и разтоварването на товара,
които винаги следва да се изпълняват под
надзор от личния състав по транспорта на
предоставящия услугата Участник.
3.5. Предоставящият Участник носи отговорност за транспортиране по въздуха на
оторизирания полезен товар от летището на
отпътуването (натоварването) до летището с
обозначената дестинация (разтоварването).
Това включва всички мерки, необходими за
успешното приключване на мисията (PPR,
дипломатически оторизации за освобождаване, слотове за отпътуване…).
3.6. С изключение на случаите, когато
националните правилници на всеки от Участниците са по-рестриктивни, транспортирането на опасни стоки по въздуха следва да
се извършва в съответствие с Техническите
инструкции за безопасен транспорт на опасни
стоки (Технически инструкции на ICAO), с
правилниците на Международната асоциация

С Т Р.

46

ДЪРЖАВЕН

за въздушен транспорт (IATA) за транспортиране на опасни стоки, както и с документа на
НАТО STANAG 3854 TN (Директиви и процедури за транспортиране на опасни стоки).
Ако е необходимо осигуряване на ескорт по
сигурността на товара, ескортът следва да
бъде предоставен от подялия заявката Участник. Ескортът по сигурността по всяко време
следва указанията на капитана на самолета.
3.7. Съществуващи договорки с други нации
или политически съображения могат да бъдат
насочени срещи срещу транспортирането на
полезни товари към или през определени
страни. Съгласието на други нации за транспортирането на определен полезен товар
следва да бъде получено от предоставящия
усл у гата Участник посредством неговите
собствени системи. В случай че постигането
на нужното съгласие се забави поради политически съображения на въпросната държава,
всеки Участник следва да уведоми останалите
Участници относно състоянието на заявките,
изпратени до нации от трети страни, за които
е необходимо получаването на съгласие.
4. ПРОЦЕДУРИ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВК А – ОБЩИ ПРАВИЛА
Участниците във въздушния транспорт
следва да предоставят поддръжка на базата
„отговор на подадената заявка“.
„Начална заявка“, направена до другите
Участници, следва да съдържа следната информация:
НАЧАЛНА ЗАЯВК А ПО ATARES
(а) Направилата заявката нация.
(б) Предпочитани и възможни дати на
полетите.
(в) Брой пътници (Рах)/количество и
най-общ тип на товарите.
(г) Възможни точки на отлитане.
(д) Възможни точки и дати на пристигане.
(е) Лица за контакт (POC).
4.2. Участници, които могат да поемат
дадена „Начална заявка“, следва да уведомят
подалия заявката Участник и да започнат преки
преговори или преговори посредством MCCE
с подалия съответната заявката Участник.
4.3. Началната заявка за подкрепа при
осъществяване на въздушен транспорт трябва да бъде последвана от „Цялостна заявка“
до предоставящите съответната услуга. Тази
цялостна заявка трябва да бъде подадена в
писмен вид с достатъчно дълъг срок на уведомление, който ще позволи получаване на
всякакъв тип дипломатически оторизации и
други разрешителни за освобождаване на товарите. Сигнали, послания, факсове и имейли
са приемливи средства за подаване на писмени
заявки. Формат NAR AT (Заявка на НАТО
за предоставяне на въздушен транспорт) или
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документ, служещ като заместител на NARAT,
както е изложено в Глава 6, Серия 617 на
Приложение 8, трябва да бъде използван, в
частност Параграф А – „Относно: ЗАЯВК А
ПО АТАRES“.
4.4. Съобщения в отговор на NARAT следва
да използват формата за съобщения на НАТО,
както е обозначено в Приложение 8 или в
ATP 53 (или съответните документи, служещи
като заместители на гореизброените).
4.5. По отношение на краткосрочните задачи
спешните заявки могат да бъдат направени
по телефона, но трябва да бъдат последвани
от заявка в писмен вид колкото е възможно
по-бързо.
4.6. Транспортирането на товари със спорен
характер (като експлозиви, муниции) подлежат
на подаване на специални и подробни заявки
с известие за период в идеалния случай от
21 работни дни.
4.7. Най-малко три работни дни преди
изпълнението на мисията подалият заявката
Участник следва да предостави списък на
пътниците, товарен манифест и документи за
опасни товари на съответната агенция, упомената в Приложенията към настоящия Анекс.
4.8. Преди мисията подалият заявка Участник следва да потвърди, че:
а. Товарът/пътникът (пътниците)/лицето (лицата), подлежащи на медицинска евакуация, които трябва да бъдат
транспортирани, са готови за заемане
на местата/натоварване на летището
за отпътуване в съответствие с инструкциите и правилниците, издадени
от предоставящия услугата Участник.
б. Товарите са ясно маркирани с верния
адрес на дестинацията и върху всеки
контейнер е поставен етикет, посочващ
неговите точни размери, обем, тегло и
съдържание.
в. Всичките документи са съставени в
съответствие с правилниците на предоставящия услугата Участник.
г. На получателя на товара са предоставени в писмен вид подробности
относно товара, средствата за неговото
транспортиране. Получателят на товара
следва да отговори на изискването да
поеме отговорността за товара и за
неговата обработка при преминаване
през митницата на летището с указаната
дестинация.
д. Необходимите митнически, имиграционни и здравни формалности са
изцяло изпълнени преди предоставящият услугата Участник да поеме отговорността за товара. На този етап вече
са подадени заявки за необходимите
оторизации, за транзитните летища и
окончателната дестинация.
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е. Организирано е транспортирането
на пътници и товари от летището на
дестинацията до крайната дестинация.
5. АНУЛИРАНЕ НА ЗА ЯВКИ, ЗА КОИТО ВЕЧЕ Е ПОСТИГНАТО СПОРАЗУМЕНИЕ, ОТ ПОДАЛИТЕ ЗА ЯВК А
УЧАСТНИЦИ
5.1. В случай на анулиране на „натоварване на целия самолет“ съобщение
за анулиране от изпратилия заявка
Участник следва да бъде получено от
предоставящите услугата Участници
не по-късно от 96 часа преди планираното по разписание време за полета
със следните изключения:
• Словенските A-320, A-319, CR J-900
и CR J-200 изискват уведомле ние за
а нулиране на заявката с период от
5 дни.
5.2. В случай на анулиране при „частично
натоварване на самолета“, за което е
необходимо отклонение от полетния
план, съобщението за анулиране трябва да бъде получено от предоставящия
услугата Участник не по-късно от 24
часа преди планираното по разписание
време за полета.
5.3. За „частично натоварване“, което не
изисква отклонения, анулирането на
заявката може да бъде извършено по
всяко време.
5.4. Неизпълнението на анулиране на товари в необходимите срокове означава,
че от подалия заявката Участник ще
бъде удържан разходът по ЕFH за
резервираната услуга. Заплащането
на таксите може да бъде отменено
единствено по усмотрение на предоставящия услугата Участник.
АНЕКС Г
ОСИГУРЯВАНЕ НА УСЛУГАТА ПРЕЗАРЕЖДАНЕ С ГОРИВО ВЪВ ВЪЗДУХА
ПРЕЗАРЕЖДАНЕ С ГОРИВО ВЪВ ВЪЗДУХ А (AIR TO AIR REFUELLING – A AR)
РЕФЕРЕНТЕН
A. Съюзна тактическа
ДОКУМЕНТ:
публикация относно презареждането с гориво във
възд у ха ATP 56(B), изм.
1 декември 2008 г. (http://
www.raf.mod.uk/downloads/
airtoair56b.cfm)
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ:
Използваните в настоящото ТС изрази са
дефинирани в Анекс A, Приложение 3, & 1,
както и в Референтен документ A.
2.
ПОДДРЪЖКА ЧРЕЗ ОСИГУРЯВАНЕ
НА УСЛУГАТА ПРЕЗАРЕЖДАНЕ
НА ГОРИВО ВЪВ ВЪЗДУХ А (A AR
SUPPORT)
2.1. Поддръжката чрез предоставяне на
услугата презареждане на гориво във въздуха
(A AR support) може да бъде свързано със:
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а. Извършване на презареждане на
гориво във въздуха (A AR) чрез специално
предназначени за Участника-заявител полети
на самолети-цистерни.
б. Извършване на A A R в рамките
на определени за целта фиксирани времеви слотове, предварително резервирани от
Участниците-заявители.
в. Извършване на A AR в рамките на
възможни/нефиксирани слотове по време на
съществуващите планирани мисии.
2.2. Предоставящият участник обслужва
собствените си сили и средства с приоритет
пред тези на Участниците-заявители.
2.3. Подробностите по отношение на мисиите се определят от Участниците-заявители
и изпълнителния орган на Предоставящия
участник.
2.4. Мисиите, подлежащи на обмен по
силата на настоящото ТС, могат да бъдат
осъществявани с въздухоплавателни средства
на ВВС на който и да е от Участниците или
на възд у хоплавателни средства на т рети
страни, отдадени за ползване по силата на
договор с Участник, съгласно това, дали
дадена държава е декларирала еквивалентфактор за този самолет.
3. А Н У Л И РА Н Е О Т С Т РА Н А Н А
У Ч АСТНИЦИТЕ-ЗА ЯВИТЕЛИ Н А
ЗА ЯВКИ, ЗА КОИТО Е БИЛО ПОСТИГНАТО СЪГЛАСИЕ ДА БЪДАТ
ИЗПЪЛНЕНИ
3.1. По отношение на специално предназначените за целта „фиксирани полети“
е необходимо Предоставящите у частници
да получат уведомление за анулирането от
Участниците-заявители в срок от два работни
дни преди полета, до 0900Z (координирано
универсално време).
3.2. По отношение на специално определените за целта „фиксирани времеви слотове“
е необходимо Предоставящите участници да
получат уведомление за анулирането в срок
от един работен ден преди полета, до 0900Z
(координирано универсално време).
3.3. В случай че Участниците-заявители
не успеят да анулират дадена заявка в определените срокове, ще им бъде удържана
пълната сума, изчислена на базата на EFH,
за резервираната услуга.
4. ПРОЦЕДУРИ, КОИТО УЧАСТНИЦ И Т Е-ЗА Я ВИ Т Е Л И С Л ЕД ВА Д А
СПАЗВАТ
4.1. Сертифициране на въздухоплавателното средство
Самолетите на Участника-заявител трябва
да бъдат сертифицирани за оперативно взаимодействие със самолетите на Предоставящия
участник. Меродавният, окончателен орган
за сертифициране е Националният орган
за удостоверяване на годност и пускане в
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експлоатация (или съответният еквивалент
на този орган) за съответния тип самолет.
4.2. Квалификации и правоспособност на
екипажа на зареждания самолет
Първоначалните квалификации на екипажите се получават в съответствие с националната нормативна уредба на Предоставящия
участник или тази на Участника-заявител в
зависимост от това, коя от двете уредби е
по-строга. Следните квалификации се признават взаимно като сравними:
а. Квалификациите на екипажите за
работа със системата за презареждане чрез
телескопична щанга, използваща фюзелажния резервоар на самолети-цистерни C135FR
(модификацията на C135 за ВВС на Френската
република), KC 135R (третата модификация
на C135) или KDC 10, са валидни за трите
типа самолети-цистерни.
б. Квалификациите за презареждане с
гориво във въздуха (A AR) на екипажите на
модификация E3F са сравними със и могат
да се приравнят към квалификациите на
екипажите на самолетите-цистерни Tristar
или VC10, а квалификациите за A AR на екипажите на модификация E3D са сравними
със и могат да се приравнят към всеки самолет-цистерна със система за презареждане
чрез телескопична щанга, когато се включат:
i) инст ру к та ж, п роведен от инструктор, квалифициран за самолета-цистерна на другия Участник, или изучаване
на съответната видеокасета, предназначена
за подготовка на екипажите;
ii) два полета в светлата част на
денонощието под контрола на инструктор,
квалифициран за самолета-цистерна на другия Участник.
в. Квалификацията на екипажите за
работа със системата, използваща глава за
зареждане (Boom Drogue Adaptator – BDA),
използваща фюзелажния резервоар на самолети-цистерни C135FR и KC135R, включва:
i) предварителен инструктаж от инструктор, квалифициран за работа с главата
за зареждане (BDA), по процедурите, особеностите на системата, конкретни технически
рискове и основни процедури за безопасност
(информацията, съдържаща се в Референтен
документ A, Съюзни процедури за оперативна съвместимост); целите на инструктажа
могат да се постигнат и чрез изучаване на
съответните видеокасети, предназначени за
подготовка на екипажите;
ii) два полета в светлата част на
денонощието под контрола на инструктор,
квалифициран за работа с главата за зареждане (BDA); по време на всеки полет се
осъществяват процедура по сближаване и два
контакта, един от които включва прехвърляне на гориво; тези два полета в идеалния
случай се провеждат в двуместен самолет,
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като инструкторът е на борда, но когато
оперативните обстоятелства го изиск ват,
може да се проведат и в едноместен самолет, но само при визуални метеорологични
условия (ВМУ).
г. Квалификациите на екипажите за
работа със системата за презареждане чрез
телескопична щанга, използваща фюзелажния резервоар на самолети-цистерни VC10K
и Tristar, както и крилните резервоари на
самоле т и-ц ис т ерн и VC10, 707 и C135F R ,
включва:
i) инструктаж, проведен от квал ифи ц и ра н и нс т ру к т ор, по п роцед у ри т е,
особеностите на системата, конкретни технически рискове и основни процедури за
безопасност (информацията, съдържаща се
в Референтен документ A, Съюзни процедури за оперативна съвместимост); целите на
инструктажа могат да се постигнат и чрез
изучаване на съответната видеокасета относно презареждането с гориво за съответното
въздухоплавателно средство;
ii) за пилотите, които вече са квалифицирани за работа с голям самолет-цистерна, оборудван със система за презареждане с гориво „шланг-конус“ – един полет в
светлата част на денонощието под контрола
на квалифициран инструктор (който може да
бъде в друго въздухоплавателно средство),
като този полет трябва да включва минимум два контакта, един от които включва
прехвърляне на гориво;
iii) за пилотите, които са квалифицирани само за работа с витлови самолети или
самолети, които могат да зареждат само същия тип самолети (buddy-buddy tankers) – два
поле та в све тлата час т на денонощ ие т о
под контрола на квалифициран инструктор
(който може да бъде в друго въздухоплавателно средство); всеки от полетите трябва
да включва минимум два контакта, един от
които включва прехвърляне на гориво.
д. К ва л ифи к а ц и я та на ек и па ж и т е
за работа със системата за презареждане
с гориво във въздуха (A AR), инсталирана
на витлови самолети или самолети, които
могат да зареждат само същия тип самолети
(buddy-buddy tankers), включва:
i) един полет в светлата част на
денонощието под контрола на вече квалифициран инст ру ктор, по време на който
обу чаващи ят се пилот осъществява една
процедура по сближаване и два контакта,
един от които задължително включва прехвърляне на гориво.
е. По отношение на KC-130J на Италианските ВВС, вж. новия Национален анекс за
Италия (Annex L) към Съюзна тактическа
публикация ATP-56 (Част 5).
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4.3. А к т уа лност на к ва лификациите и
правоспособността
Отговорност на Участниците-заявители
е да удостоверят актуалността на квалификациите за презареждане с гориво във въздуха (A AR) на екипажите на зарежданите
самолети преди опит за презареждане чрез
самолети-цистерни на други държави.
Необходимата честота на провеждане на
действия по AAR, за да могат квалификациите
да продължат да бъдат взаимнопризнати, е:
а. Едно презареждане на всеки 6 месеца за системата, използваща телескопична
щанга.
б. Едно презареждане на всеки 6 месеца за сис т емата, използва ща гла ва за
зареж дане (BDA) (инста лирана на който
и да е тип самолет за ВВС на която и да
е държава). Извън рамките на посочения
период за целите на преквалификацията е
необходим инструктаж, проведен от квалифициран инструктор (или запознаване със
съответната видеокасета), и един полет под
контрола на квалифициран инструктор. В
идеалния случай този полет се провежда в
двуместен самолет, като инструкторът е на
борда, но когато оперативните обстоятелства
го изискват, може да се проведе и в едноместен самолет.
в. Едно презареждане на всеки 6 месеца за системата, използваща шланг, свързан
с к ри лни те резервоари и ли фюзела ж ни я
резервоар (инсталирана на който и да е тип
самолет за ВВС на която и да е държава).
Извън рамките на посочения период за целите на преквалификацията е необходимо
изучаване на съответната видеокасета или
инструктаж, проведен от квалифициран инструктор, както и един полет под контрола
на инструктор (който може да бъде в друго
въздухоплавателно средство).
г. Едно презареждане на всеки шест месеца за екипажите на модификации E-3D и
E-3F.
д. По отношение на KC-130J на Италианските ВВС, вж. новия Национален анекс за
Италия (Annex L) към Съюзна тактическа
публикация ATP-56 (Част 5).
5. ОБУЧЕНИЕ И ПОДГОТОВК А
5.1. Оперативните способности на пилот и те се п ри добиват и под д ържат ч рез
осъщест вяването на к ва лификационни и
тренировъчни полети.
5.2. С цел осигуряване непрекъснатостта на
обучението и подготовката предоставящите
участници могат регулярно да предоставят
самолети-цистерни за ползване от Участниците-заявители със следната периодичност:
а. Всеки месец изпълнителните орг а н и , о т г ов а р я щ и з а м ис и я т а по A A R ,
определят, в хода на рутинния процес на
планиране на мисиите, кога има възможност за предоставяне на тренировъчна база
и съоръжения.
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б. Отговорност на Участниците-заявители е да влязат във връзка с колегите си
от военновъздушните сили на другите Участници в рамките на последната седмица на
всеки месец, за да уговорят датите и слотовете
за базите и съоръженията за презареждане
с гориво във въздуха (A AR), които ще бъдат
на разположение следващия месец.
в. Докато трае изпълнението на възложената м у м иси я, самолет ът-ц ис т ерна
е под так т и ческ и я кон т рол (TACON) на
Предоставящия участник и се управлява по
същия начин, както собствените му самолети
за презареждане с гориво (що се отнася до
съобщенията и указанията за дейностите,
метеорологичните прогнози, предупрежденията и т. н.).
5.3. Отговорност на всеки от Предоставящите участници е да включи в националното
си приложение:
а. Честотата на тренировъчните полети по A AR, които са на разположение на
всеки от партньорите.
б. Предпочитани зони за работа за обменяните чуждестранни самолети-цистерни.
6. Н А Ц И О Н А Л Н А Н О Р М А Т И В Н А
УРЕДБА
В националното си Приложение към настоящия анекс всяка държава включва подробно описание на националните документи,
приложими по отношение на оперативната
съвместимо ст в областта на презареждането
с гориво във въздуха (A AR), но необхванати
от Референтен документ A. Всеки участник
изпраща екземпляри от съответните национални док у менти на английск и език до
лицата за връзка по A AR (A AR POCs) на
останалите Участници. Отговорност на всяко лице за връзка (POC) е да разпространи
така получените чуждестранни документи
до съот вет ни те национа лни ст ру к т у ри и
формирования.
АНЕКС Д
НОТА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ
за у частие в Тех ническото споразу мение
между федералния министър на отбраната и
спорта на Република Австрия, министъра на
отбраната на Кралство Белгия, Министерството на отбраната на Чешката република,
Министерството на отбраната на Кралство
Дани я, Министерството на отбраната на
Реп у бл и к а Е с т он и я, М и н ис т ерс т во т о на
отбраната на Република Финландия, Министъра на отбраната на Френската република,
Федера лното министерство на отбраната
на Федера лна реп ублика Германи я, Министерството на отбраната на Република
Унгария, Министерството на отбраната на
Италианската република, Министерството
на отбраната на Реп ублика Латви я, Министерството на отбраната на Република
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Литва, Министерството на отбраната на
Великото херцогство Люксембург, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия,
Министерството на отбраната на Кралство
Норвегия, министъра на националната отбрана на Република Полша, Министерството
на отбраната на Португалската република,
Министерството на отбраната на Словашката
република Министерството на отбраната на
Република Словения, министъра на отбраната
на Кралство Испания, правителството на
Кралство Швеция, правителството на Република Турция, Министерството на отбраната
на Обединеното кралство Великобритания
и Северна Ирландия относно взаимна поддръжка чрез обмен на услуги в областта на
въздушния транспорт и дейности на военновъздушните сили
Министерството / Министърът на отбраната / Генералният щаб на <<Държава>> – във
връзка и в съответствие с изискванията, заложени в Писмото-покана на Участниците в
Техническото споразумение (ТС) в областта
на обмена на услуги за въздушен транспорт,
презареждане с гориво във въздуха и други
(Air Transport, Air to Air Refueling and other
Exchanges of Ser vices – ATA R ES) от дата
<<предстои да бъде уточнено>>,
Желаейки да участват в предоставянето
на взаимна поддръжка чрез обмен на услуги
в областта на авиационните дейности, взеха
решение да подпишат Техническо споразумение между министъра на отбраната на
Кралство Белгия, министъра на отбраната на Френската република, Федералното
министерство на отбраната на Федерална
република Германи я, Министерството на
отбраната на Италианската република, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на
Кралство Норвегия, министъра на отбраната
на Кралство Испания и държавния секретар
по отбрана на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно
взаимна поддръжка чрез обмен на услуги
(ТС „АТАРЕС“), в сила от 31 май 2006 г. в
съответствие с раздел 9 от гореспоменатото
ТС, както и да спазват всички разпоредби,
заложени в него и анексите към него съгласно
версията в сила към дадения момент.
Подписано на английски и френски език,
като двата текста са с еднаква сила. Оригиналът на настоящата Нота за присъединяване се депозира при секретаря по ATARES,
който предоставя заверени копия на всеки
от Участниците.
Място:
Дата:
За Министерството/
Министъра на отбраната/
Генералния щаб на <<държава>>
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АНЕКС Е
МОРСКА ПАТРУЛНА АВИАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА ПРИ ШИРОКООБХВАТНИ ОПЕРАЦИИ ПО
ТЪРСЕНЕ И СПАСЯВАНЕ (MPA AND LR-SAR
SUPPORT)
РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ:
Референтен документ A –
NATO ATP 10 (SAR)
Референтен документ B –
NATO ATP 1
Референтен документ C –
NATO APP 6
Референтен документ D –
NATO AJP 3
Референтен документ E –
NATO AJP 3.3
Референтен документ F –
NATO ATP 28 (ASW)
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Изразите, използвани в настоящото ТС, са
дефинирани в параграф 1 на Приложение 3
към Анекс А, както и в референтните документи A, B, C, D, E и F на настоящия Анекс.
2. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОДДРЪЖКА ОТ
СТРАНА НА МОРСК АТА ПАТРУЛНА
АВИАЦИЯ (MPA) И ПОДДРЪЖКА ПРИ
ШИРОКООБХВАТНИ ОПЕРАЦИИ ПО
ТЪРСЕНЕ И СПАСЯВАНЕ (LR-SAR)
2.1. Предоставянето на поддръжка от страна
на MPA и поддръжка при LR-SAR може
да бъде свързано със:
а. Изпълнение на специални дежурства при
полет и специални наземни дежурства
на MPA или при LR-SAR за подалите
заявка Участници.
б. Изпълнение на фиксирани слотове
по време на дежурства при полет или
наземни дежурства на МРА или при
LR-SAR, предварително ангажирани от
подалите заявка Участници.
2.2. Предоставящият услугата Участник следва
да запазва приоритета на своите собствени сили пред онези на подалите заявка
Участници.
2.3. Подробности по мисиите следва да бъдат
определени между подалите заявка Участници и изпълнителната власт на предоставящия услугата Участник.
2.4. Мисиите, подлежащи на обмен по настоящото ТС, могат да бъдат изпълнявани със
самолети на ВВС/ВМС, принадлежащи на
който и да било от Участниците, или със
самолет на трета страна, с която който
и да било от Участниците е сключил договор, в зависимост от това, дали дадена
нация е заявила еквивалентен фактор за
този тип самолет.
3. П РА В И Л Н И Ц И П О О Т Н О Ш Е Н И Е
НА МPA
3.1. Правилниците, които следва да се прилагат
по отношение на МРА, са онези на предоставящия услугата Участник. Капитанът на
самолета, след приключване на окончател-
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ния анализ, ще бъде единственото лице,
преценяващо оперативната и техническата
изпълнимост на мисията, неговите решения
също така са единствените и по отношение
на безопасността и сигурността. Нито една
постановка, залегнала в настоящия Анекс,
не засяга дълга на капитана на самолета
да следва националните правилници.
Предоставящият услугата Участник носи
отговорността за провеждане на мисии
на МРА от летището на отпътуването до
летището на обозначената дестинация.
Това включва всички мерки, необходими
за успешното приключване на мисията
(PPR, дипломатическ и оторизации за
освобождаване, слотове за отпътуване…).
Подалият заявката Участник следва да
изпрати заявката до Клетката за Координация на МРА (МРА-СС) в одобрения
формат (заявка за въздушна поддръжка)
на следния имейл адрес: flottenkdomaoc@
bundeswehr.org. Заявката трябва да бъде
изпратена най-малко 2 седмици до 4 месеца
предварително в зависимост от интензивността на мисията, географското положение
и сложността є. МРА-СС носи отговорност
за координацията и за допълнителния
мониторинг на мисията/резултатите от
изпълнението на мисията и вписването
на полетите. МРА-СС е интегрирана в
постоянния Военноморски център за въздушни операции (MAOC), разположен във
външния периметър на Военноморското
командване в Глюкбург, Германия.
С лед мисията MPA-CC носи отговорност
за изпращане на Формуляр 1 MPA/LR-SAR
ATARES, за които е постигнато съгласие и
е подписан от Участниците (изпълняващи
полета/излитанията за осъществяване на
въздушна поддръжка) до Секретариата на
ATARES. Най-общо данните за мисията
(фотоси, акустични данни, ESM параметри) следва да останат собственост на този
Участник, чийто самолет е изпълнил мисията. Други процедури, като предаване на
класифицирани и чувствителни данни, са
двустранна отговорност на Участниците и
по тях следва да бъде постигната договорка по време на обмена на подробностите
относно задачите, които трябва да бъдат
изпълнени по време на мисията. Единственият задължителен доклад относно
мисията, който трябва да бъде предоставен
на подалите заявка за поддръжка от МРА
Участници, е форматът за резултата на мисията MISREP (формулярът в лилав цвят).
А
 НУЛИРАНЕ НА ЗАЯВКИ, ЗА КОИТО
ВЕЧЕ Е НАЛИЦЕ ДОГОВОРКА, ОТ ПОДАЛИТЕ ЗАЯВКА УЧАСТНИЦИ
За „фиксирани излитания с цел осъществяване на въздушна поддръжка или специални наземни дежурства“ съобщението за
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анулиране от подалите заявка Участници
следва да бъде получено от предоставящите
услугата Участници в срок два работни
дни до 0900Z часа преди полета.
4.2. З а „фиксирани слотове“ съобщението за
анулиране следва да бъде получено от
предоставящите услугата Участници в
срок от един работен ден до 0900Z часа
преди полета.
4.3. Неизпълнението на анулиране в необходимите срокове означава, че от подалите
заявката Участници ще бъде удържан
пълният разход по ЕFH за резервираната
услуга. Заплащането на таксите може да
бъде отменено единствено по усмотрение
на предоставящия услугата Участник.
5. А
 НУЛИРАНЕ НА ЗАЯВКИ, ЗА КОИТО Е
НАЛИЦЕ ПОСТИГНАТА ДОГОВОРКА,
ОТ ПРЕДОСТА ВЯЩИТЕ УСЛ У ГАТА
УЧАСТНИЦИ
5.1. В сяка заявка, за която е налице постигната
договорка и която е анулирана от предоставящия услугата Участник, следва да
бъде докладвана както на подялия заявка
Участник, така и на MPA-CC във възможно
най-спешен порядък.
6. Н АЦИОНАЛНА НОРМАТИВНА УРЕДБА
И ПРАВИЛНИЦИ
Всяка нация следва да изброи в своите приложения към настоящия Анекс подробностите
относно националните документи, които са
приложими към оперативната съвместимост по
отношение на MPA/LR-SAR и не се покриват
от Референтните документи A, B, C, D, E и F
на настоящия Анекс.
НОТА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ
за участие в Техническото споразумение между
федералния министър на отбраната и спорта
на Република Австрия, министъра на отбраната на Кралство Белгия, Министерството
на отбраната на Чешката република, Министерството на отбраната на Кралство Дания,
Министерството на отбраната на Република
Естония, Министерството на отбраната на Република Финландия, министъра на отбраната
на Френската република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република
Германия, Министерството на отбраната на
Унгария, Министерството на отбраната на
Италианската република, Министерството
на отбраната на Република Латвия, Министерството на отбраната на Република Литва,
Министерството на отбраната на Великото херцогство Люксембург, министъра на отбраната
на Кралство Нидерландия, Министерството
на отбраната на Кралство Норвегия, министъра на националната отбрана на Република
Полша, Министерството на отбраната на
Португалската република, Министерството
на отбраната на Словашката република,
Министерството на отбраната на Република
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Словения, министъра на отбраната на Кралство Испания, правителството на Кралство
Швеция, правителството на Република Турция,
Министерството на отбраната на Обединеното
кралство Великобритания и Северна Ирландия,
Департамента на отбраната на САЩ относно
взаимна поддръжка чрез обмен на услуги в
областта на въздушния транспорт и дейности
на военновъздушните сили
Министерството на отбраната на Република
България
във връзка и в съответствие с изискванията,
заложени в Писмото-покана на Участниците
в Техническото споразумение (ТС) в областта
на обмена на услуги за въздушен транспорт,
презареждане с гориво във въздуха и други (Air
Transport, Air to Air Refueling and other Exchanges
of Services – ATARES) от дата 16 февруари
2017 г.,
Желаейки да участва в предоставянето
на взаимна поддръжка чрез обмен на услуги
в областта на авиационните дейности, взе
решение да подпише Техническо споразумение
между министъра на отбраната на Кралство
Белгия, министъра на отбраната на Френската
република, Федералното министерство на
отбраната на Федерална република Германия,
Министерството на отбраната на Италианската
р еп у бл и к а , м и н ис т ъра на о т бра нат а на
Кралство Нидерландия, Министерството на
отбраната на Кралство Норвегия, министъра на
отбраната на Кралство Испания и държавния
секретар по отбрана на Обединеното кралство
Великобритания и Северна Ирландия относно
взаимна поддръжка чрез обмен на услуги (ТС
ATARES), в сила от 31 май 2006 г.
в съответствие с раздел 9 от гореспоменатото
ТС, както и да спазва всички разпоредби,
заложени в него и анексите към него съгласно
версията в сила към дадения момент.
За б ъ л г ар ск ат а с т ра н а Тех н и че ско т о
споразумение ще влезе в сила от датата на
писменото уведомление от Министерството
на външните работи на Република България
за завършването на нейната национа лна
процедура.
Подписано на английски и френски език, като
двата текста са с еднаква сила. Оригиналът на
настоящата Нота за присъединяване се депозира
при секретаря по ATARES, който предоставя
заверени копия на всеки от Участниците.
Място: С
 ъюзното командване по
операциите на НАТО, Белгия
Дата: 20 октомври 2017 г.
За Министерството на отбраната
на Република България:
контраадмирал Кирил Михайлов,
национален военен представител
в Съюзното командване по
операциите на НАТО
3602
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меж д у Министерството на отбраната на
Кралство Дания, министъра на отбраната
на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия и
Министерството на отбраната на Обединеното кралство Великобритания и Северна
Ирландия относно взаимна поддръжка чрез
обмен на услуги в областта на транспорта
по повърхността за осигуряване на дейности
на въоръжените сили (SEOS)
(Ратифицирано със закон, приет от 44-то Народно събрание на 14 февруари 2018 г. – ДВ,
бр. 18 от 2018 г. В сила за Република България
от 7 март 2018 г.)
Министерството на отбраната на Кралство
Дания,
Министърът на отбраната на Кралство
Нидерландия,
Министерството на отбраната на Кралство
Норвегия,
Министерството на отбраната на Обединеното кралство Великобритания и Северна
Ирландия,
По-нататък наричани „Участниците“,
Като взеха предвид Северноатлантическия
договор (НАТО),
Като взеха предвид Споразумението между
Страните по Северноатлантическия договор
относно статута на техните Въоръжени сили,
подписано в град Лондон на 19 юни 1951 г.
(NATO SOFA),
Като взеха предвид Споразумението между
държавите-членки по Северноатлантическия
договор и другите държави, у частващи в
програмата „Партньорство за мир“ относно
статута на техните Въоръжени сили, подписано в Брюксел на 19 юни 1995 г. (PfP SOFA),
Като отчетоха важността на подобряването на оперативната съвместимост между
Участниците,
В желанието си за сътрудничество в областта на транспорта по повърхността за осигуряване на дейности на въоръжените сили, и
Като взеха предвид, че по-широкото сътрудничество и координация в областта на
транспорта по повърхността за осигуряване
на дейности на въоръжените сили ще повиши
ефективността и по-достъпното осъществяване
на съвместни отбранителни дейности,
Като посочиха Техническото споразумение
относно взаимна поддръжка чрез обмен на
услуги в областта на въздушния транспорт и
дейности на военновъздушните сили (ATARES/
„АТАРЕС“) като образец, върху който да се
базират и услугите в областта на транспорта
по повърхността за осигуряване на дейности
на въоръжените сили,
Решиха да приложат следните договорености:
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Раздел 1
Цел
1.1. Ц
 елта на настоящото Техническо споразумение (ТС) е да учреди „СЕОС“ (SEOS:
Surface Exchange of Services/размяна на
услуги по повърхността) и да изложи
постигнатите между Участниците договорености относно прилагането му.
SEOS (СЕОС) е договореност между
Участниците за предоставяне на многонационална рамка за съдействие в
областта на транспорта по повърхността
за осигуряване на дейности на въоръжените сили чрез взаимноприемливи
договорености. Анексите към настоящото ТС представляват неразделна
част от него.
1.2. С поразумението между Страните по
Северноатлантическия договор относно
статута на техните Въоръжени сили, подписано в Лондон на 19 юни 1951 г. (NATO
SOFA), и Споразумението между държавите-членки по Северноатлантическия
договор и другите държави, участващи
в програмата „Партньорство за мир“,
относно статута на техните Въоръжени
сили, подписано в Брюксел на 19 юни
1995 г. (PfP SOFA), са приложими за
всички дейности, изпълнявани по силата
на настоящото ТС.
Раздел 2
Дефиниции
В контекста на настоящото ТС се използват
следните дефиниции:
2.1. У
 частник-заявител:
Участникът-заявител е Участникът,
който подава заявление за предоставяне
на поддръжка.
2.2. Предоставящ участник:
Предоставящият участник е Участникът,
който предоставя поддръжката, заявена
от Участника-заявител.
2.3. Оторизиращо лице по „СЕОС“/SEOS:
О торизиращите лица или органи по
„СЕОС“ са лицата за връзка (Points of
Contact – РОСs), определени от даден
Участник да оторизират заявления за
поддръжка и/или оторизират предоставянето на заявената поддръжка от
името на този Участник.
2.4. Изпълнителен орган:
Изпълнителни органи са тези POCs, на
които Оторизиращото лице по „СЕОС“
възлага да оформят заявки и/или да
предоставят поддръжка, и/или да изпълняват задачи от името на този Участник.
2.5. Координационен съвет:
Координационният съвет (КС) е комисията, съставена от представители на
Участниците, председателствана от член
на Секретариата, която ще упражнява
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надзор върху цялостното прилагане на
ТС. Отговорностите на КС са подробно
разписани в Анекс Б.
2.6. Секретариат:
С екретариатът, който ще бъде съставен
от служители на организация, избрана
от Участниците, е организацията, която
отговаря за ежедневното управление и
отчитане на дейностите по „СЕОС“.
Отговорностите на Секретариата са
подробно описани в Анекс Б.
Раздел 3
Приложимост
Участниците могат да решат да прилагат
договореностите по SEOS в мирно време, по
време на криза и във война. Личен състав и
оборудване на който и да било Участник могат
да бъдат използвани само с предварителното
писмено съгласие на компетентния орган на
този Участник.
Раздел 4
Национални приоритети
4.1. Н
 ационалните изисквания са с приоритет пред дейностите, обхванати от
настоящото ТС.
4.2. П редос та вя щ и я т у час т н и к за пазва
пълен контрол върху своите активи,
включително върху личния състав и
оборудването.
4.3. В случай че който и да било от Предоставящите участници няма възможност
да предостави предварително заявена
и одобрена услуга, то този Участник
уведомява възможно най-бързо Участника-заявител за това. Такова анулиране
на предоставяне на услуга от страна
на Предоставящия участник не представлява основание за предявяването
на какъвто и да било иск за нанесени
вреди или обезщетяване за направени
разходи.
4.4. В случай че който и да било от Участниците-заявители анулира дадена заявка
за услуга, то този Участник уведомява
възможно най-бързо Предоставящия
участник за това. Всяко анулиране на
заявка, направено по-късно от предвидените за това времеви срокове,
оповестени от КС, може да доведе до
прилагане на разпоредбите за компенсации съгласно настоящото ТС.
Раздел 5
Компенсации за услуги
5.1. О
 бщият принцип на компенсиране е
Участниците да се стремят да постигнат
баланс на обменяните услуги, като по
този начин бъде избегната необходимостта от компенсаторни финансови
плащания.
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5.2. О
 сновен принцип е услугите да бъдат
посрещнати със съответни насрещни
услуги в пълен размер, в разумен срок,
но не непременно на двустранна основа
или на основа получаване на същата
насрещна услуга.
5.3. Щ е бъде определена парична равностойност на услугите, която ще се
кредитира (начислява) или дебитира
(удържа), като се използва приета по
общо съгласие разменна единица. Всеки от Участниците следва да се стреми
да поддържа баланс меж ду общата
равностойност на получените услуги
и общата равностойност на предоставените услуги по настоящото ТС, като
осигурява като цяло неутрално салдо
между дебита и кредита.
5.4. П озвол ява се и се очак ва да има
временни дисбаланси по салдата, но
те трябва да се вместват във времевите и количествени ограничени я,
дог оворен и п ред вари т ел но о т КС.
Подробните процедури са разписани
в Анекси А, В и Г.
Раздел 6
Искове и отговорност
6.1. И
 сковете, произтичащи от или във
връзка с изпълнението и прилагането
на счетоводната система, установена
с настоящото ТС, се разглеждат в съответствие с разпоредбите на чл. VIII
от Споразумението между Страните
по Северноатлантическия договор относно статута на техните Въоръжени
сили, подписано в Лондон на 19 юни
1951 г. (NATO SOFA).
6.2. Исковете, оставащи извън обхвата на
чл. VIII от NATO SOFA, се разглеждат от съответните Участници, които
засягат, и се уреждат в зависимост от
конкретния случай в съответствие с
приложимите правила и разпоредби.
Раздел 7
Произшествия или инциденти с транспортните средства
Националната или международната нормативна уредба, отнасящи се до разглеждането на искове в случай на произшествия
или инциденти, причинени от което и да е
транспортно средство, не се засягат от прилагането на настоящото ТС по отношение
на въпросното транспортно средство или
съответната държава.
Раздел 8
Разрешаване на спорове
Всички случаи на различия при тълкуването или изпълнението на настоящото ТС
се разрешават изключително чрез преговори
между съответните Участници, подпомагани
от Секретариата по SEOS.
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Раздел 9
Бъдещи участници
9.1. Б
 ъдещи Участници могат да се присъединяват към настоящото ТС след писмена покана от настоящите Участници.
Решението на настоящите Участници за
изпращане на такава писмена покана
следва да бъде взето единодушно. Поканеният Участник следва да приеме
клаузите на настоящото ТС от датата,
когато той е подписал Нота за присъединяване. Последната ще представлява
пореден Анекс към настоящото ТС.
Нотата за присъединяване включва
следното:
а. р еференция към писмото, съдържащо поканата;
б. декларация, че поканеният Участник
става действителен Участник съгласно писмото, съдържащо поканата;
в. декларация, че поканеният Участник
приема всички к лаузи на настоящото ТС;
г. м ясто, дата и подпис, удостоверяващи
приемането от страна на поканения
Участник.
9.2. Ф орматът на Нотата за присъединяване е предоставен в подробности в
Анекс Д. В допълнение към Нотата за
присъединяване поканеният Участник
следва да изпрати съответните Приложения към Анексите.
Раздел 10
Заключителни разпоредби
10.1. Н
 астоящото ТС, включително Анексите, които съставляват неразделна
част от него, влиза в сила на 1 март
2011 г.
10.2. О свен ако изрично не е посочено
друго, настоящото ТС може да бъде
изменяно със заявеното в писмен вид
съгласие на всички Участници:
а. С тримесечно предизвестие всеки
Участник може да заяви среща за
обсъждане на промяната или повторното разглеждане на който и да
било или на всичките Анекси към
настоящото ТС. Всяка промяна
изисква единодушно одобрение на
Участниците.
б. Н ационалните приложения към
Анексите могат да бъдат изменяни по всяко време от отговорния
за това Участник и влизат в сила
чрез незабавното им оповестяване
от Секретариата.
в. П риложенията към Анекс А биват
по т върж да ва н и ежег од но, к ат о
промени в тях могат да бъдат внасяни, когато това е необходимо,
от Координационния съвет (КС).
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г. Приложенията към Анекс Б биват
по т върж да ва н и и п у бл и к у ва н и
ежег од но о т Ко орд и на ц ион н и я
съвет.
д. Изменения в Анекси В и Г могат
да б ъдат внася н и пос редс т вом
единодушно решение на Координационния съвет.
е. Уч а с т н и ц и т е м о г а т д а в н а с я т
изменения в техните съответни
Приложения към Анекси В и Г
независимо от другите Участници.
10.3. Всеки Участник може да се оттегли по всяко време от настоящото
ТС, подавайки дванадесетмесечно
уведомление в писмена форма до
другите Участници. В такъв случай
от тегл ящи я т се Участ ник свеж да
колкото е възмож но по-близо до
нула останалия баланс (салдото) по
сметката. В кра я на 12-месечни я
период Координационният съвет се
събира на среща, за да вземе решение
относно средствата за ликвидацията
по окончателния баланс и средствата,
които дължи оттеглящият се Участник в съответствие с клаузите на
настоящото ТС.
Подписано на английски език. Оригиналите на настоящото ТС, всички по-нататъшни
изменения и Ноти за присъединяване ще
бъдат депозирани в Секретариата, който предоставя заверени копия на всеки Участник.
АНЕКС А
ОТЧИТАНЕ И БАЛАНС НА СМЕТКИТЕ
ПО SEOS
1. ДЕФИНИЦИИ и ПРИНЦИПИ
1.1. Стандартен пътен превоз (SRC)
а. Стандартният пътен превоз SRC се
отнася до контейнеровоз с подвижна
рампа за товарене и разтоварване
тип DROPS, способен да транспортира един 20-фу тов контейнерен
еквивалент TEU.
1.2. Единица за разстояние (UD)
а. UD е единица мярка за разстояние,
равняващо се на 100 км (54 морски
мили).
1.3. Единица за еквивалент на предоставен транспорт по повърхността (SEU)
а. Приетата обща единица за обмен
в настоящото споразумение е SEU.
Една SEU се равнява на разходите, генерирани от един SRC (виж
параграф 1.1), превозващ 20-футов
контейнерен еквивалент (TEU) на
разстояние 100 км. В зависимост от
транспортното средство изискването за обем за една TEU също така
се равнява на:
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●36 m 3
●6,06 Lim (линейни метра)
●10 тона (договорен полезен товар
на 20-футов контейнер както за
вътрешнотериториален (IST), така
и за морски (SEALIFТ) транспорт)
●16 пътници
(К ато ин ди рек т но следст вие изискването за обем на едно TEU
също така се равнява на 15 кв. м.
Подреждането на TEU един върху
дру г н яма да се взема предви д,
което означава например, че три
TEU, подредени едно върху друго,
ще се броят за три TEU.)
Всички разходи, направени в рамките на обменените услуги, ще се
изразяват в кредити, като за единица
мярка се използва SEU.
б. Ек ви ва лен т и т е на к ред и т и т е за
извършени усл у г и ще се изчисл яват в SEU чрез прилагане на
еквивалент фактори в зависимост
от използвания вид транспорт и
тип транспортно средство. Съответните указания за изчисляване
са посочени в Приложение 2 към
този Анекс.
1.4. Единица товар (UL)
a. Ко л и че с т в о т о т ов ар и л и б р оя т
пътници, заявени за транспортиране, се преобразуват в UL, за да
се изчисли SEU.
1.5. Еквивалент фактори (EFs)
а. Въпреки че всеки участник ще има
различни експлоатационни разходи за своите SRC, за това SRC се
определя еквивалент фактор (SRC)
в размер на едно. Всеки участник
ще определи EFs за предлаганите
транспортни средства чрез сравнение на действителните експлоатационни разходи на предлаганите
транспортни средства с разходите за
своите SRC. Ако даден участник не
притежава SRC, Координационният
съвет на SEOS (СВ) единодушно ще
определи подходящо изходно ниво
за стойността на SRC на съответния
участник.
б. Преди започването на всеки годишен отчетен период участниците
предоставят на ежегодната сесия
на SEOS CB ак т уа лизирани EF,
които ще бъдат в сила за следващия
отчетен период и ще бъдат нанесени в таблиците на Приложение 3
към Анекс Б. Изменението на EF
в рамките на ежегодния отчетен
период е възможно, но следва да
бъде обосновано. В резултат, EF на
дадено транспортно средство може
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да бъде изменен от който и да било
от участниците. Предоставящият
участник обявява промяната пред
Секретариата на SEOS. Секретариатът на SEOS съответно актуализира списъка с EF.
1.6. Допълнителни разходи (AC)
а. Участниците се призовават да отразят възможно най-много АС в
еквивалент факторите, определяни
ежегодно за техните национални
транспортни средства. Като показатели следните АС могат да бъдат
отразени в EF:

С редст ва за вът решно тери т о риален транспорт (IST): гориво, гуми, ремонт и поддръжка,
пътни разходи (на ден), лизинг
на контейнери, обработка, комуникации. Тол таксите, други
плащани я или данъци следва
да се имат предвид, доколкото
е възможно.

Морски транспорт: гориво, коефициент за компенсиране на
пови шен и т е цен и на г ори вата, разходи за отк лонение от
маршру та, такси за преминаване (например, транзит през
Суецкия канал или Панамския
канал и пр.), насипни и течни
товари, разходи за сметка на кораба (повременен чартър-тайм),
застраховка „Военен риск“, допълнителни разходи за екипаж
поради преминаване през зона
н а конфл и к т, кон вои ра не н а
кораба, митнически процедури,
демюрейдж, непреодолима сила,
данъци (внос и износ).
б. Допълнителни разходи (AC), които не могат да бъдат начислени
в еквивалент факторите съгласно
параграф 1.6.а (ви ж по-горе), се
з а п л а щ ат о т з а я ви т е л я в SEU.
Допълнителни разходи, които не
могат да бъдат заплатени в SEU,
се уреждат на двустранна основа
между заявителя и предоставящия
участник (за детайли виж отделните
национални лица за връзка при водене на отчетност в Приложение 3
към Анекс А).
в. Заплащане на допълнителни разходи
чрез SEU се основава на годишната
средна стойност на SEU (виж Приложение 4 към Анекс Б).
2. ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ
2.1. Дефиниции
а. Специална бюджетна сметка: Всяка
държава открива една специална
бюджетна сметка, в която общата
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стойност на всички сделки по обмен на услуги, извършени от тази
държава, се сумира в SEU.
б. Двустранна подсметка: Всяка държава ще има по една двустранна
подсметка с всяка друга държава.
Всяка дейност по обмен на услуги
между две държави, измерена в SEU,
се осчетоводява като кредит или
дебит в съответните им подсметки.
Сумата на всички подсметки на една
държава се равнява на стойността
на специалната є бюджетна сметка.
2.2. Процеду ри за отчитане на обмена
на услуги
В рамките на настоящото Техническо
споразумение се приема, че предоставящият участник и участникът-заявител предприемат действия с одобрението на националните оторизатори
на дейности по SEOS.
При отчитането на обмена на услуги
следва да се имат предвид следните
три етапа:
а. Предотчетен етап: Този етап обхваща определянето на естеството и
стойността на обмена на услуги в
SEU между предоставящия участн и к и у час т н и к а-з а я ви т е л ч р е з
предварителен формуляр 1 за SEOS
(виж Приложение 1 към Анекс А),
който се изпраща на предоставящия
у час т н и к и у час т н и к а-за я ви т ел.
Този предварителен формуляр 1 за
SEOS цели да се определи договорена прогнозна стойност на SEU
за обмена на съгласуваните услуги.
Съгласно изискванията нов предварителен формуляр 1 се публикува,
като отменя предишния, в случай
на настъпване на съществени изменения в договорените за съгласуване
условия.
б. Етап на отчитане след приключване
на дейностите: След като фазата
на съгласуване бъде успешно приключена, Предоставящият участник
задължително изпраща окончателен
формуляр 1 или опростен формуляр
1 до Секретариата на SEOS и до
участника-заявител в рамките на
две седмици след извършването на
транспорта. След като се потвърди
и одобри от у частника-заявител,
този окончателен формуляр 1 или
опростен формуляр 1 се фактурира
и вписва в крайното салдо на SEOS
от Секретариата на SEOS.
В случай че мисията бъде отменена,
предоставящият участник и участникът-заявител се споразумяват да
не фактурират съгласуваната мисия.
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 реждане на спорове: В случай на
У
разногласия по окончателен формуляр
1 или опростен формуляр 1 между
предоставящия участник и заявителя
Секретариатът на SEOS като контролен орган и посредник и националните
оторизатори на дейностите по SEOS
уреждат спора.
С екретариатът на SEOS проследява
о т ч и т а не т о на о бмена на ус л у г и,
като актуализира списъците и статута
(предварителен/окончателен) на SEOS
формуляр 1 или опростения формуляр
1 според случая. Тази информация е
на постоянно разположение на националните оторизатори на дейностите по
SEOS. Националните оторизатори са
тези, които информират Секретариата
на SEOS преди изтичането на месеца,
ако даден координиран обмен на услуги чрез системата на SEOS не следва
да се отчита като такъв.
2.3. П роцедури на Секретариата на SEOS
за отчитане на обмена на услуги
К ато ръководен орган на SEOS Секретариатът на SEOS контролира и изменя
съгласно изискванията съдържанието
на SEOS формуляр 1 или опростен
формуляр 1. Дебитите или кредитите,
отнасящи се към обмен на услуги, се
нанасят в двустранните подсметки на
участниците в този обмен.
3. БАЛАНС
3.1. Н е е задължително всяка предоставена услуга да бъде възмездена на
реципрочна основа. Услугите ще бъдат кредитирани в SEU, които могат
да бъдат компенсирани чрез каквато
и да било друга съизмерима услуга.
3.2. Н е е задължително отделни услуги
д а б ъ д ат р ец и п р оч но в ъ з ме з ден и
на двустранна основа. Балансът се
изчислява на многостранна основа.
Не е задължително за всяка отделна
подсметка да се изготвя баланс, но
Участниците трябва да се стремят към
постигане на неутрално общо салдо
на специалната им бюджетна сметка.
3.3. З а да позволи г ъвкавост в изпълнен ие т о, операт и вн и т е пара ме т ри
на счетоводния баланс се приемат
ежегодно и предварително от Координационния съвет.
3.4. К оординационни ят съвет определ я
годишен отчетен период, в края на
който Координационният съвет извършва общ преглед на анексите към
Тех ническото споразу мение, взема
решение за оперативните параметри,
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утвърждава еквивалент факторите EF
и утвърждава двустранната матрица
на разходите на основата на SEU за
SEOS за следващия отчетен период.
Годишният отчетен период и параметрите на специалната бюджетна сметка се п ублик у ват в Приложение 2
на Анекс Б. Еквивалент факторите
се п ублик у ват в Приложение 3 на
А некс В. Двустранните разходи на
основата на SEU за SEOS се публикуват в Приложение 4 към Анекс Б.
3.5. Б алансът на специалната бюджетна
сметка може постоянно да се актуализира в случай, че сметката остава
в рамките на одобрените оперативни
параметри и отговаря на изискването
никоя специална бюджетна сметка да
не остава постоянно в дебит за подълъг период от 60 месеца.
4. Д ЕЙСТВИЯ, КОИТО СЕ ПРЕДПРИЕМАТ
ПРИ НАДХВЪРЛЯНЕ НА ОПЕРАТИВНИТЕ ПАРАМЕТРИ ИЛИ 60-МЕСЕЧНИЯ
ЛИМИТ НА ДЕБИТА
4.1. В секи баланс на специална бюджетна
сметка, който надхвърли оперативните
параметри или 60-месечния лимит на
дебита, ще се счита за незабавно възстановим чрез обмен или заплащане.
Заявките на Участниците за по-нататъшни услуги ще бъдат преустановени,
докато сметката им не възвърне оперативните си параметри. Участниците
следва да извършат достат ъчни по
обем обмен или възстановяване на
разходи по баланса на подсметката,
за да възвърнат специалната бюджетна сметка в рамките на одобрените
параметри.
4.2. Възстановяването на разходи се урежда
на двустранна основа по договорен от
двете страни начин.
4.3. В с л у ч а й че не б ъ де по с т и г н ат о
уреж дане на сметките чрез обмен,
ба лансът се постига чрез паричен
превод. Стойностите за извършване
на изчисленията се основават върху
средна стойност за SEU, одобрена в
последния годишен отчетен преглед
на Координационни я съвет и публик у вана в мат ри чната таблица в
Приложение 4 към Анекс Б.
4.4. С екретариатът се уведомява за извършването на двустранно възстановяване на разходи. При получаване
н а у в едо м лен ие т о С ек р е т а ри ат ът
коригира двустранните подсметки на
Участниците, за да се отрази преводът
по възстановяване на разходите.
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Приложение 1
към Анекс А

SEOS ФОРМУЛЯР 1
ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИТЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА УСЛУГИ ПО
SEOS

ЧАСТ 0 – Обща за вътрешнотериториален транспорт (IST) и морски транспорт (Sealift)
Държава- Предоставяща Транспортно Тип/название
заявител държава
средство

IST
Заявка №

Sealift
Заявка №

ЧАСТ I – IST (ВЪТРЕШНОТЕРИТОРИАЛЕН ТРАНСПОРТ)
Вид на заявката:
Пълно
натоварване

Съвместен
товар

Частичен
товар

□

□

□

□

□

□

Данни за мисията:
Пункт на
заминаване

Пункт на
пристигане

Дата

Единица
товар (UL)

Заявено
Еквивалент
количество
фактор за
транспортни транспортните
средства
средства (EF)

Разстояние
(UD)

Данни при частичен товар:
Изчислено разстояние
без отклонение

Допълнително
разстояние поради
отклонението

Частично натоварване
(кг)

Частичен товар –
пътници (брой)

ЧАСТ II – МОРСКИ ТРАНСПОРТ (SEALIFT)

A. Пълно натоварване/движение по директен маршрут или маршрут с
отклонения/мисия

Пристанище
на отплаване
SPOE

Пристанище
на
разтоварване
SPOD

Линейни
метри

(вкл. TEU)

Разстояние
□ KM □ NM
(NM –морска
миля)

Допълнителни разходи
(АС) (също при отклонение

от маршрута)

B. Пълно натоварване предложено на няколко участници-заявители
едновременно:

SPOE

SPOD

Линейни метри
(вкл. TEU)

Най-късо разстояние
□ KM □ NM

Допълнителни разходи
(също за отклонение, ако е
необходимо)
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ЧАСТ III – Обща за IST и SEALIFT: Допълнителни разходи (AC)
Желаете ли да изчислите АС в SEOS?
Да

Държава-заявител

Сума на направените
допълнителни разходи

Не

□

□

Предоставяща
държава

Забележки

Да

Не

□

□

ЧАСТ IV – Обща за IST и SEALIFT: ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗЧИСЛЕНИЯ СПОРЕД
SEOS
Общо разстояние за
държавата-заявител

Единица товар

□ KM □ NM

EF

UD

=

SEU

Изчисляване на SEU
Изчислено от:
ПОДПИС

ИМЕ И ЗВАНИЕ

Одобрено от:
Държава-заявител:
ПОДПИС И ДАТА

+

UD за изчисляване

AC в SEU

=

Забележки

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ И ЗВАНИЕ

ДЛЪЖНОСТ

Предоставяща държава:
ПОДПИС И ДАТА ИМЕ И ЗВАНИЕ

ДЛЪЖНОСТ

Общо SEU

AC

Център за координация на
придвижването „Европа“ (MCCE)

ПОДЕЛЕНИЕ/СТРУКТУРА

ПОДЕЛЕНИЕ/СТРУКТУРА

ЧАСТ V – Обща за IST и SEALIFT: ОКОНЧАТЕЛНИ ИЗЧИСЛЕНИЯ СПОРЕД SEOS
Съгласни ли са предоставящата държава и държавата-заявител да обменят услуги
съгласно предварителните изчисления според SEOS?
Държава-заявител

Да

□

Не

□

Предоставяща държава

Да

□

Не

□

В случай, че не са, предоставящата държава и държавата-заявител се съгласяват да
обменят услуги съгласно предложеното окончателно изчисление за SEU:
Окончателни SEUs
Забележки:

Окончателни AC
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Одобрено от:
Предоставяща държава:
ПОДПИС И ДАТА ИМЕ И ЗВАНИЕ

ДЛЪЖНОСТ

ПОДЕЛЕНИЕ/СТРУКТУРА

ДЛЪЖНОСТ

ПОДЕЛЕНИЕ/СТРУКТУРА

Утвърдено от:
Държава-заявител:
ПОДПИС И ДАТА

ИМЕ И ЗВАНИЕ

Фактурирано от:
ПОДПИС

ИМЕ И ЗВАНИЕ

ДЛЪЖНОСТ

Секретариат на SEOS

Приложение № 1а
към Анекс А

ОПРОСТЕН ФОРМУЛЯР 1 ПО SEOS
ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ И ПОЛУЧАВАНЕ НА УСЛУГИ ПО SEOS
ЧАСТ 0 – Обща за IST и SEALIFT
Държава- Предоставяща Транспортно Вид/Название
заявител държава
средство

IST
Заявка №

Sealift
Заявка №

ЧАСТ I – вътрешнотериториален транспорт IST
Вид на заявката:
Пълно
натоварване

Съвместен
товар

Частичен
товар

□

□

□

□

□

□

Данни за мисията:
Пункт на заминаване

Пункт на пристигане

Дата

Пътници/товар
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ЧАСТ II – МОРСКИ ТРАНСПОРТ SEALIFT

A. Пълно натоварване/движение по директен маршрут или маршрут с
отклонения/мисия

SPOE

SPOD

Линейни метри

(вкл. TEU)

B. Пълно натоварване, предложено на няколко участници-заявители
едновременно:
SPOE

SPOD

Линейни метри
(вкл. TEU)

ЧАСТ III – Обща за IST и SEALIFT: Допълнителни разходи (AC)
Желаете ли да изчислите АС в SEOS?
Държава-заявител
Сума на направените
допълнителни разходи

Да

□

Не

□

Предоставяща държава

Забележки

Да

Не

□

□

ЧАСТ IV – Обща за IST и SEALIFT: ОКОНЧАТЕЛНО ИЗЧИСЛЕНИЕ В SEOS
Предоставящата държава и държавата-заявител се съгласяват да обменят услуги
съгласно предложеното окончателно изчисление на SEU:
Окончателни SEUs
Окончателни ACs
ОБЩО:
Забележки:
Одобрено от: ПРЕДОСТАВЯЩАТА ДЪРЖАВА
ПОДПИС И ДАТА

ИМЕ И ЗВАНИЕ

ДЛЪЖНОСТ

ПОДЕЛЕНИЕ/СТРУКТУРА

ДЛЪЖНОСТ

ПОДЕЛЕНИЕ/СТРУКТУРА

Утвърдено от: ДЪРЖАВА-ЗАЯВИТЕЛ
ПОДПИС И ДАТА

ИМЕ И ЗВАНИЕ

Фактурирано от:
ПОДПИС

ИМЕ И ЗВАНИЕ

ДЛЪЖНОСТ

Секретариат на
SEOS
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Приложение 2
към Анекс А

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ПО SEOS
1. ОСНОВНО УРАВНЕНИЕ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА SEU
1.1. Съгласно дефинициите, посочени в Анекс А, основното изчисляване на SEU за обмен на услуги
се извършва, както следва:
Изчисляване на курса/пробега и завръщане в базовия пункт Prepositioning and De-positioning + [единица
товар (UL) × еквивалент фактор според начина на транспортиране (EF) × разстояние (в UD)] = SEUs; +
допълнителни разходи (AC)
Изчислението обхваща пет различни фази:
а. Преобразуване на товара (товар, различен от пътници и пътници), който ще се транспортира,
в UL:
В процеса на съгласуване между предоставящата държава и държавата-заявител този етап се
състои в изразяване в UL на товара, който ще бъде транспортиран.
б. Дефиниране на EF:
В процеса на съгласуване между предоставящата държава и държавата-заявител този етап
се състои в определяне на EF за вида транспорт или транспортно средство, предоставени от
предоставящия участник за изпълнение на съгласуваната мисия.
в. Изчисляване на разстоянието, което ще бъде изминато от транспортното средство:
В процеса на съгласуване между предоставящата държава и държавата-заявител този етап се
състои от изчисляване в UD на прогнозното разстояние, което ще бъде изминато от транспортното средство, предоставено за целите на изпълнението на съгласуваната мисия.
г. Изчисляване на курса и завръщане в базовия пункт
Prepositioning and de-positioning:
Разходите за изчисляване на курса и завръщане в базовия пункт ще бъдат отразени в съответствие със спецификациите на вида използван транспорт (вътрешнотериториален или морски – IST/Sealift).
Разходите за изчисляване на курса и завръщане в базовия пункт се изчисляват, както следва:
Максимален капацитет на използваното транспортно средство (в UL) × еквивалент фактора на вида
транспорт (EF) × (разстоянието на курса/пробега + връщането в базовия пункт (в UD) = SEUs
a. Допълнителни разходи:
В процеса на съгласуване между предоставящата държава и държавата-заявител този етап се
състои от установяване на допълнителните разходи, които ще бъдат добавени към изчисляването
на SEU, както е договорено между предоставящия участник и участника-заявител.
Тези общи насоки за изчисляване на SEU целят единствено да се обясни основният принцип,
който се прилага за изчисляване на стойността на SEU при обмен на услуги. Въпреки това, за
да се отчетат спецификите на IST и ST и в зависимост от ситуацията, за изчисляване на SEU ще
се прилагат специфични изчисления на базата на основната формула.
2. И ЗЧИСЛЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ВЪТРЕШНОТЕРИТОРИАЛЕН ТРАНСПОРТ (IST)
2.1. ПЪЛНО НАТОВАРВАНЕ ПРИ IST КУРС
а. Начисления за предоставяне на пълно натоварване при IST, предложен на един участник-заявител
Изчисляване на курса и завръщането в базовия пункт + [пълен капацитет на транспортното средство
(в UL) × EF × разстояние (в UD)] = SEUs; + AC
Наличният свободен капацитет може впоследствие да се разглежда като възможност за транспортиране на частичен товар съгласно параграф 2.3.
За допълнителните разходи виж параграф 2.5.
б. Начисления за предоставяне на пълно натоварване при IST, предложени едновременно на
няколко участници-заявители (които могат да включват предоставящия участник)
Изчисляване на курса и завръщането в базовия пункт  +  [пълен капацитет на транспортното средство (в
UL) ×  EF × разстояние (в UD)] = SEUs; +AC. Общият размер на разходите се поделя пропорционално между участниците.
Размерът на общите разходи се поделя между участниците-заявители съгласно предварително
одобрени договорености на базата на действителното ползване от всеки участник-заявител.
2.2. ТРАНСПОРТ НА ЧАСТИЧНИ ТОВАРИ
а. Дефиниция на частичен товар Definition of Part-Load.
„Частичен товар“ се отнася за общата ситуация, когато свободният капацитет при конкретно
придвижване/мисия на транспортно средство на някой участник се използва в полза на участникзаявител. Участникът-заявител няма да бъде таксуван като потребител на пълния капацитет при
IST, тъй като придвижването/мисията на предоставящия участник се изпълнява независимо от
това, дали участникът-заявител ще се възползва от свободния капацитет. Всъщност на участника-заявител се предлага да се възползва от ситуацията да изпълни своите заявки. Изчисленията
за предоставяне на транспорт на частичен товар са посочени в параграфи 2.3 и 2.4.
б. Директен маршрут при вътрешнотериториално придвижване/мисия
Когато частичен товар се транспортира при конкретно вътрешнотериториално придвижване/
мисия, услугите се предоставят съгласно параграф 2.4 б.
в. Вътрешнотериториално придвижване/мисия с отклонения
Когато дадено вътрешнотериториално придвижване се изменя така, че да изпълни заявка
по транспортиране на частичен товар, частичният товар се отчита съгласно параграф 2. 2.4 в.
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2.3. ИЗМЕРВАНЕ НА ЧАСТИЧНИЯ ТОВАР
а. Частичен товар
Частичните товари се отчитат в единица частичен товар (PLU) според теглото в единици от
100 кг.
Тегла, по-малки от 100 кг, се закръгляват нагоре или надолу до най-близкото до 100 кг цяло
число. Частични товари под 50 кг не се отчитат.
б. Частичен товар, пътници
Частичният товар от пътници се приравнява към единица товар от 100 кг за всеки един пътник, включително 30 кг багаж.
За целите на отчитането всеки пътник се приема за частичен товар от 100 кг. В такъв случай
изчисляването се извършва в съответствие с разпоредбите, отнасящи се за товари.
Всеки пътник има право да транспортира безплатно допълнителен личен багаж с тегло до
30 кг (общо позволени 130 кг).
Пътници, които придружават товара, не се отчитат.
2.4. ОТЧИТАНЕ И ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТ НА ЧАСТИЧЕН ТОВАР
а. Принцип
За целите на това Техническо споразумение частичните товари ще се отчитат като единици
от 100 кг като процент от 10 тона, което е приетият максимален полезен товар на стандартен
пътен превозвач, транспортиращ 1 TEU на 1 UD. Факторът за частичен товар (PLF) ще бъде:
100 kg/10 000 kg = 0,01 SEU за UD.
б. Изчисляване на директно вътрешнотериториално придвижване/мисия (независимо от вида на
използваното транспортно средство)
Единица частичен товар (PLU)  Разстояние (в UD)  0,01 (PLF) = SEUs
в. Изчисляване на вътрешнотериториално придвижване/мисия с отклонения (независимо от вида
на използваното транспортно средство)
Допълнителното разстояние (в UD), което ще бъде изминато, се начислява на участника-заявител плюс начисленията за частичен товар, изчислени като при директно придвижване/мисия
до дестинацията на отклонението.
Максимален капацитет на използваното транспортно средство (в UL)  EF  допълнителното разстояние за
изминаване (в UD) + [единица частичен товар (PLU)  разстоянието на директния курс (в UD)  0,01 (PLF)] = SEUs
2.5. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ (АС)
Съгласно Анекс А, параграф 1,1.6, предоставящият участник има право да заяви специфични
допълнителни разходи, които не могат да бъдат начислени към различните EF. Тези специфични
АС ще се начисляват на участника-заявител.
3. ИЗЧИСЛЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МОРСКИ ТРАНСПОРТ
3.1. ПЪЛНО НАТОВАРВАНЕ
а. Начисления за пълно натоварване при морски транспорт, предложен на един участник-заявител
Изчисляване на курса и завръщането в базовия пункт + [пълния капацитет на транспортното средство
(в UL)  EF  разстояние (в UD)] = SEUs; + AC
За допълнителните разходи виж параграф 3.3.
б. Начисления за пълно натоварване при морски транспорт, предложен едновременно на няколко
участници-заявители (които могат да включват предоставящия участник)
i. Основното изчисление е, както следва:
Първи сегмент + втори сегмент + трети сегмент +…+ последен сегмент + изчисляване на отклонението (за държавите, заявили отклонението) = Общо SEUs; + AC
ii. Всеки сегмент ще се изчислява и начислява на държавата/държавите, използващи предложения капацитет за съответния сегмент, както следва:
Първи сегмент (сегмент 1 се зачита само на държавите, за които се отнася това първо придвижване) =
пълния капацитет на транспортното средство (в UL)  EF  [разстояние на първия сегмент (в UD) –
разстояние до пункта на отклонението (UD)]  фактора на товара (виж параграф 3.1. b. iii.)
Втори и следващи сегменти = същите изчисления като за първия сегмент
Последен сегмент = пълен капацитет на транспортното средство (в UL)  EF  разстояние на последния сегмент (в UD)  фактор на товара
iii. Изчисляването на фактора на товара е, както следва:
Фактор на товара за сегмент 1 = [държава/и, собственици на товара Cargo (в UL и за сегмент 1)/
 държава/и, собственици на товара (в UL)]
iv. Изчисляването на отклонението е, както следва:
Изчисляване на отклонението = [[разстояние от пристанището на отплаване SPOE през пристанище А
до пристанището на разтоварване SPOD (в UD)] – [разстояние от SPOE до SPOD (в UD)]]  EF 
пълния капацитет на транспортното средство (в UL)
Размерът на общите разходи се поделя между участниците-заявители съгласно предварително
одобрени договорености на базата на действителното ползване от всеки участник-заявител.
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3.2. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТРАНСПОРТ НА ЧАСТИЧЕН ТОВАР
а. Дефиниция на частичен товар
Частичният товар се отнася за общата ситуация, когато свободният капацитет при конкретно
придвижване/мисия на транспортно средство на някой участник се използва в полза на участникзаявител. Участникът-заявител няма да бъде таксуван като потребител на пълния капацитет при
използване на морски транспорт, тъй като придвижването/мисията на предоставящия участник се
изпълнява независимо от това, дали участникът-заявител ще се възползва от свободния капацитет.
Всъщност на участника-заявител се предлага да се възползва от ситуацията да изпълни своите
заявки. Изчисленията за предоставяне на транспорт на частичен товар са посочени по-нататък.
б. Директно придвижване/мисия при ползване на морски транспорт
В този случай изчисленията се основават на изчисляването на SEU, приложимо за ползването
на пълен капацитет на морското транспортно средство (виж параграф 3.1).
Частичен товар, различен от пътници (в UL) × EF × разстояние (в UD) = SEUs; + AC
в. Придвижване/мисия с морски транспорт с отклонение
Когато придвижването с морски транспорт се изменя, за да изпълни заявка по превозване на
частичен товар, превозът на частичния товар се изчислява, както следва:
Частичен товар, различен от пътници (в UL) × EF × разстояние (в UD) = SEUs; + изчисляване на отклонението +AC
3.3. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ (АС)
Съгласно Анекс А, параграф 1.6, предоставящите участници имат право да обявят специфични
допълнителни разходи, които не могат да бъдат начислени към различните EF на техните транспортни
средства. Тези специфични АС ще се компенсират от участника-заявител.

АНЕКС Б
КООРДИНАЦИЯ И АДМИНИСТРАЦИЯ
1. О ТГОВОРНОСТИ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ (КС)
1.1. Ц ялостни ят конт рол върх у обмена
на услуги ще се извършва от Координационния съвет. Координационният съвет заседава ежегодно поне
един месец преди началото на новия
отчетен период. Координационният
съвет също така свиква заседание в
рамките на три месеца след постъпване на искане за такава, внесено от
който и да било Участник.
По време на годишната сесия Координационният съвет:
а. О добрява балансите на националните специални бюджетни сметки.
б. О ценява резултатите от сътрудничеството през изминалата година
и разглежда всички актуални въпроси, произтичащи от Техническото споразумение (ТС) или от
предложения за изменения в ТС и
Анексите към него.
в. В зема решения относно и публикува
в Приложение 2 всички промени,
отнасящи се до бъдещия отчетен
период.
г. В зема решения относно и публикува
в Приложение 2 оперативните параметри за следващия отчетен период.
д. В зема решения относно и публикува
в Приложение 3 актуализираните
ек вивалент фактори за видовете
транспорт за следващия отчетен
период.
е. О добрява и публикува в Приложение 4 актуализираните разходи на
участниците за еквивалент на SEU
за следващия отчетен период.

ж. О
 добрява и публикува в Приложение 4 актуализираната средна
годишна стойност на SEU.
з. О добрява и публикува в Приложение 4 актуализираната двустранна
матрица на разходите за SEOS SEU.
и. И збира Председател и назначава
Секретариат за следващи отчетни
периоди.
й. В слу чай че някой Участник се
оттегли от Техническото споразумение, Бордът на Координационния
съвет взема решение за начините
за уреждане на крайния ликвидационен баланс след 12-месечния
период на предизвестие съгласно
с т ой нос т и т е на ком пенса ц и и т е,
по с очен и в При ложен ие 4 к ъм
Анекс Б.
2. ОТГОВОРНОСТИ НА СЕКРЕТАРИАТА
2.1. О т името на Координационния съвет
Секретариатът на SEOS контролира
получаването на формуляр 1 или опростен формуляр 1 по SEOS от всички
участници. Секретариатът следи вписванията в националните подсметки,
данните за извършен обмен на услуги
и стойностите на SEU за всички извършени дейности по обмена и наблюдава
цялостните наличности в специалните
бюджетни сметки. От името на Координационния съвет Секретариатът
на SEOS изп раща у ведомлени я за
преустановяване и възстановяване до
всички участници в случай на надвишаване на оперативните параметри.
Секретариатът следи движението на
всички преводи за възстановяване на
разходите и незабавно актуализира
националните подсметки и специални
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бюд же т н и сме т к и при пол у чаване
на уведомление за потвърждение на
извършените преводи.
2.2. В края на всеки месец Секретариатът
предоставя на оторизаторите на дейности по SEOS подробен списък на услугите, които могат да бъдат предоставени
и получени съгласно реда и условията
на това Техническо споразумение. След
сравнение и предприемане на всякакви
необходими усилия за двустранно решаване на противоречия Секретариатът
разпространява сред оторизаторите
на дейности по SEOS актуализирани
счетоводни отчети за периода до края
на предходното тримесечие. Този отчет
ще подпомогне организациите, отговарящи за планирането на дейности, да
коригират действията си за запазване
на специалните бюджетни сметки в
рамките на оперативните параметри.
2.3. Секретариатът ще служи като първоначален център за контакт (РОС)
по всички рутинни административни
въпроси, отнасящи се до това Техническо споразумение. В своя тримесечен
доклад Секретариатът ще предоставя
актуализирана информация на членовете на Координационния съвет и ще
свика заседание на КС, ако такова бъде
поискано съгласно условията на това ТС.
Приложение 1
към Анекс Б
СЪСТАВ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ
(КС) ПРЕЗ 2017 г.
1. Председател: Директорът на Цент ъра за
координация на придвижването „Европа“;
2. Секретариат: Цент ър за координация на
придвижването „Европа“;
3. Министерството на отбраната на Дания се
представлява в КС от:
4. Министерството на отбраната на Кралство
Нидерландия се представлява в КС от:
5. Министерството на отбраната на Норвегия
се представлява в КС от:
6. Министерството на отбраната на Обединено кралство Великобритания и Северна
Ирландия се представлява в КС от:
Щабен офицер, Международно взаимодействие1
7. Министерството на отбраната на Белгия се
представлява в КС от:
8. Министерството на отбраната на Австрия
се представлява в КС от:
9. Министерството на отбраната на Италия
се представлява в КС от:
Щаб за съвместни операции на Итали я,
Обединен център за координация на придвижването, национален представител 2
1
Понастоящем: представлява се от водач на ескадрила Джон Руук (ВВС на Великобритания).
2
Понастоящем: подполковник Марко Пакой, Италиански сухопътни сили

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 5

10. Министерството на отбраната на Франция
се представлява в КС от:
11. Министерството на отбраната на Унгария
се представлява в КС от:
12. Министерството на отбраната на Словакия
се представлява в КС от:
13. Министерството на отбраната на Турция се
представлява в КС от:
14. Министерството на отбраната на Литва се
представлява в КС от:
15. Министерството на отбраната на Германия
се представлява в КС от:
16. Министерството на отбраната на Естония
се представлява в КС от:
Приложение 2
към Анекс Б
РЕШЕНИЯ НА БОРДА НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ ЗА 2017 Г.
1. Координационният съвет взе следните решения, които остават в сила до следващо
нареждане:
а. Директорът на Центъра за координация
на придвижването „Европа“ (DMCCE) ще
председателства 8-то заседание на Координационния съвет на SEOS (решението
за следващото председателство на КС ще
бъде взето по време на 8-то заседание на
Координационния съвет на SEOS).
б. Центърът за координация на придвижването „Европа“ (MCCE) ще предостави
секретариат на КС.
в. Годишният отчетен период се определя
като календарна година, т. е. от 1 януари
до 31 декември.
г. Оперативни параметри:
д. Максималният срок, през който една специална бюджетна сметка може да бъде в
дебит, се определя на 60 месеца.
Ма кси ма л н и я т деби т ен пара ме т ър з а
салдото на специална бюджетна сметка
се определя на 10 000 SEU.
Приложение 3
към Анекс Б
ЕКВИВАЛЕНТ ФАКТОРИ ЗА 2017 г.
1. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА SEU ЗА ПОЛЗВАНЕ
НА ПЪЛЕН К АПАЦИТЕТ НА СРЕДСТВА
ЗА ВЪТРЕШНОТЕРИТОРИАЛЕН/МОРСКИ
ТРАНСПОРТ
1.1. Съгласно дефиници ята на SEU (ви ж
Анекс А, параграф 1, т. 1.1) еквивалент факт ори т е (EF) на у час т н и ц и т е с е оп р еде л я т
веднъж годишно от всеки един участник чрез
сравняване на разходите, генерирани от SRC
за транспортиране на един TEU на разстояние
един UD, с разходите, генерирани за транспортирането на един TEU на разстояние един
UD на транспортните средства, предложени от
участниците в рамките на SEOS.
Всички еквивалент фактори (EFs) се изчисляват на база еквивалент фактора за стандартен
пътен превоз на SEOS, който се равнява на едно.
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1.2. ТАБЛИЦА НА ЕКВИВАЛЕНТ ФАКТОРИТЕ
Държава/вид транспорт

Транспортно средство

Според SEOS

Тип

SRC

DROPS

ПЪТНИ
ТРАНСПОРТНИ SRC
СРЕДСТВА

DROPS

EF 2017

Максимален капацитет
(в UL)

ДЪРЖАВА

Всякакъв друг вид транспортно средство, предложено от дадена държава

По заявка

ЖП/вътрешнотериториал- Товарен вагон
ни водни пътища
Товарен вагон
Товарен вагон
Пътнически вагон
Баржа
Всякакъв друг вид транспортно средство, предложено от дадена държава
МОРСКИ ТРАНСПОРТНИ Кораб Ro-Ro
Среден Ro-Ro
СРЕДСТВА
ARK FUTURA
кораб
1.3. И ЗЧИСЛЯВАНЕ НА SEU ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВЪТРЕШНОТЕРИТОРИАЛЕН ТРАНСПОРТ (IST) ЗА ЧАСТИЧЕН ТОВАР
К огато транспортирането на частичен товар се отчита в SEU, се използват следните стойности
за еквивалент-фактор (EF):
(виж Приложение 2 към Анекс А за подробен анализ)
IST ЧАСТИЧЕН
ТОВАР

Директно придвижване/мисия
по IST

Придвижване/мисия по IST с отклонение
директен сегмент от
придвижването/мисията

сегмент на отклонението от придвижването/мисията

За един пътник

0,01

0,01

Допълнително разстояние за изминаване (в UD), съотносимо с EF,
приложим към използване на пълния
капацитет при използване на IST.

За 100 кг

0,01

0,01

Допълнително разстояние за изминаване (в UD), съотносимо с EF,
приложим към използване на пълния
капацитет при използване на IST.
1.4. И ЗЧИСЛЯВАНЕ НА SEU ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МОРСКИ ТРАНСПОРТ (Sealift) ЗА ЧАСТИЧЕН ТОВАР
Когато транспортирането на частичен товар се отчита в SEU, се използват следните стойности за
еквивалент-фактор (EF):
(виж Приложение 2 към Анекс А за подробен анализ)
Морски транспорт
на частичен товар

Директно придвижване/мисия на морското
транспортно средство

Придвижване/мисия с отклонение
директен сегмент от
сегмент на отклонението
придвижването/мисията от придвижването/мисията

За един пътник

Не е приложимо

Не е приложимо

Не е приложимо

Транспортиран
товар (в UL)

Виж изчисленията
за частичен товар в
Анекс А, параграф 3.2.б

Виж изчисленията
за частичен товар в
Анекс А, параграф 3.2.б

Виж изчисленията за частичен товар в Анекс А, параграф 3.2.в
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Приложение 4
към Анекс Б

СТОЙНОСТИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА КОМПЕНСАЦИИ, КОГАТО СА НА ДХВЪРЛЕНИ ОПЕРАТИВНИТЕ ПАРАМЕТРИ ИЛИ 60-МЕСЕЧНИЯТ ДЕБИТЕН ЛИМИТ
1. К огато се изисква финансова компенсация поради надхвърляне на договорените параметри за
обмен, таблиците по-долу съдържат стойностите, които да бъдат използвани за изчисляване на
компенсациите съгласно инструкциите в Анекс А на този документ.
2. РАЗХОДИ В SEU НА УЧАСТНИЦИТЕ ЗА 20---- ГОДИНА
С тойностите по-долу са декларираните разходи (в евро) на участниците за извършване на стандартен пътен превоз при транспортиране на едно TEU за UD. Компонентите в изчисляването на
разходите се различават сред участниците (т. е. включват/не включват национални параметри).
DNK

NLD

NOR

GBR

BEL

AUT

ITA

FR A

HUN

SVK

TUR

LTU

DEU

EST

 ези национални стойности ще се използват за определяне на средната годишна стойност на
Т
SEU (в евро).
3. SEU РАЗХОДИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ ЗА
ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ НА ДВУСТРАННИ
ФАКТУРИ
Годишната средна стойност на SEU ще се
използва като база за разход за SEOS SRC,
освен ако участниците не решат на двустранна основа да приложат друга договорена
стойност като тяхна взаимно определена
цена за SEOS SRC (виж параграф 4).
4. М
 АТРИЦА ЗА ДВУСТРАННИТЕ РАЗХОДИ
ЗА SEOS SEU
Получател
Извършител
на компенсационно
плащане

АНЕКС В
ПОДДРЪЖК А С ВЪТРЕШНОТЕРИТОРИАЛЕН ТРАНСПОРТ (IST)
1. ТРАНСПОРТИРАН ПОЛЕЗЕН ТОВАР
1.1. Полезният товар може да съдържа
военно оборудване или пътници (напр. държавни служители, членове на други правителствени организации, членове на семейства
на държавните служители и др.), за които
се приема, че са полу чили необходимата
оторизация от компетентните национални
власти на Предоставящия участник.

1.2. Транспортирането на чувствителен
или класифициран товар може да наложи
държавата-заявител да осигури конвой или
куриер.
1.3. Товарът, подлежащ на обмен по това
ТС, може да бъде транспортиран с военно транспортно средство, собственост на
който и да е Участник, или с транспортни
средства на превозвачи от т рета ст рана,
сключила договор с някой от Участниците,
в зависимост от това, дали дадена държава
е декларирала еквивалент фактор за това
транспортно средство.
2. ОФЕРТИ ЗА К АП АЦИТЕТ ЗА ВЪТРЕШНОТЕРИТОРИАЛЕН ТРАНСПОРТ
2.1. Всеки Предоставящ участник се ползва
от своите собствени транспортни средства
за превоз на товари и полезни товари с
приоритет пред каквито и да било заявки за
поддръжка, отправени от Участник-заявител.
Предоставящият участник може да предложи
поддръжка с IST, като транспортното средство бъде използвано, както следва:
а. С Пълно натоварване. IST, изискващ
осъществяването на транспортна мисия специално за целта. Като правило такива мисии
използват изц яло товарни я капацитет на
средствата. В настоящото ТС те се описват
с термина „Пълно натоварване“.
б. С Частично натоварване. Транспортиране на товар или пътници, като се използва
свободният капацитет на съществуващ, вече
планиран курс. В настоящото ТС този се
описва с термина „Частично натоварван“.
2.2. В допълнение към своите оторизиращи органи по SEOS всички съответни
изпълнителни органи, осъществяващи IST,
следва да бъдат посочени в националните
приложения на всеки един от Участниците.
2.3. Конкретни параметри във връзка с
мисиите следва да се договарят между Участниците-заявители и изпълнителния орган
от държавата на Предоставящия участник,
осъществяващ транспортната мисия.
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3. НОРМАТИВНА УРЕДБА И ПРАВИЛНИЦИ ПО ОТНОШЕНИЕ Н А ВЪТРЕШНОТЕРИТОРИАЛНИЯ ТРАНСПОРТ (IST).
3.1. Приложимите правилници и нормативна уредба за IST следва да бъдат тези
на Предоставящия участник. Лицето, което
отговаря за транспортирането, ще бъде единственото лице, преценяващо оперативната и
техническата изпълнимост на мисията, като
неговите решения също така са единствено
валидните и по отношение на безопасността
и сигурността. Нищо в настоящия Анекс не
засяга националната нормативна уредба и
правилниците на Предоставящата държава,
както и властта и пълномощията на отговорното лице.
3.2. По отношение превозването на пътници
отговорност на Участника-заявител е да гарантира, че всички необходими документи – съгласно посочения като референтен документ
STANAG 2455 („Процедури за придвижване
през национални граници“ – AMov-P2) относно пресичането на границите и транзитното
придвижване във и преминаване през чужда
държава (заповед за командировка на НАТО
„NATO Travel Order“, придружена с военна
карта за самоличност или паспорти и визи) и
сертификати за ваксинация – са налице и са
валидни. Предоставящият участник не поема
отговорност за тези формалности. Освен ако
не са постигнати други договорености между
Участниците, Участникът-заявител е отговорен за настаняването, прехраната и придвижването на своя личен състав. Участниците
ще представят подробно всички релевантни
разпоредби и правилници, отнасящи се до
транспортирането на чуждестранен личен
състав, в националните си приложения към
настоящия анекс.
3.3. По отношение превозването на товари
Участникът-заявител носи пълната отговорност за всички митнически изисквания във
връзка с изпращането им в съответствие
с международното право. Освен ако няма
други предварителни договорености между
Участниците, Участникът-заявител отговаря
за складирането на товарите, доставянето
на товарите до пункта на натоварване и
транспортирането от пункта на разтоварване.
Отговорност на Участниците-заявители са и
товарно-разтоварните дейности (ТРР), свързани с товарите, които следва винаги да се
извършват под надзора на личния състав по
управлението на транспорта на Предоставящия участник. Възможно е обаче ТРР да бъдат
извършвани и от Предоставящия участник,
като това може да доведе до допълнителни
разходи (Вж. Анекс A, параграф 1.6).
3.4. Предоставящият участник отговаря за
осъществяването на IST на одобрения полезен
товар от пункта на отпътуване (натоварване)
до пункта на местоназначение (разтоварване).
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Това вк лючва предприемането на всички
необходими мерки за осъществяването на
мисията.
3.5. С изключение на случаите, когато
националните правилници на всеки от Участниците са по-ограничаващи, транспортирането на опасни товари следва да се извършва
в съот ветст вие с Европейската спогодба
относно международните автомобилни превози на опасни товари (ADR), Европейската
спогодба за международен превоз на опасни
товари по вътрешните водни пътища (AND),
Правилника за международен железопътен
превоз на опасни товари (RID) и Наръчника
на НАТО за принципите за безопасност при
транспортиране на военни бойни припаси и
експлозиви – AASTP-2 (STANAG 4441, Manual
of Safety Principles for the Transport of Military
Ammunition and Explosives – A ASTP-2). В случай че е необходим конвой за осигуряване на
безопасността на даден товар, то този конвой
се предоставя в съответствие с договореностите, постигнати между Участника-заявител
и Предоставящи я у частник. В слу чай че
конвоят се предоставя от Участника-заявител, то тогава не се натрупват допълнителни
разходи (AC). В случай обаче че конвоят се
предоставя от Предоставящия участник, то
той може да начисли определена сума като
допълнителни разходи (AC).
3.6. Съществуващи договори с други държави или политически съображения могат
да създадат ограничения спрямо транспортирането на полезни товари към или през
определени ст рани. Съгласието на дру ги
държави за транспортирането на определен
полезен товар следва да бъде получено по
начина, договорен между Участника-заявител и Предоставящия участник. В случай
че полу чаването на нужното съгласие се
забави поради политически съображения на
въпросната държава, всеки Участник следва
да уведоми останалите Участници относно
състоянието на заявките, изпратени до държави – трети страни, за които е необходимо
получаването на съгласие.
4. П РОЦ ЕД У РИ ЗА ПОД А ВА Н Е Н А
ЗА ЯВК А – ОБЩИ ПРАВИЛА
4.1. Участниците в IST предоставят поддръжка на база „отговор на подадена заявка“.
Подава се „Начална заявка“ до К летката за
IST в MCCE, като се попълва Формулярзаявка за IST.
4.2. К летката за вътрешнотериториалния
транспорт (IST) изпраща заявката до възможните Предоставящи участници. Всеки
Участник, който би могъл да предостави
поддръжка съгласно съдържанието на заявката, следва да уведоми подалия я Участник
чрез К летката за IST и да започне директни
преговори с Участника-заявител, като държи
К летката IST в течение.
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4.3. Спеш н и т е за я вк и могат да бъдат
подавани по телефона, но трябва да бъдат
последвани от заявка в писмен вид във възможно най-кратък срок.
4.4. Началната заявка за поддръжка чрез
осигуряване на IST трябва да бъде последвана от „Пълна заявка“ до предоставящия/
те. Тази заявка трябва да бъде подадена в
писмен вид с достатъчно дълъг срок на уведомление, който ще позволи получаване на
всякакъв тип дипломатически оторизации
и други разрешителни, както и всякаква
дру га информаци я и дру ги изиск вани от
Предос та вя щата д ърж а ва док у мен т и. За
приемливи начини за подаване на писмени
заявки се считат изпращането на телеграми,
съобщения, факсове и имейли, като в реда, в
който се вписва предметът на съобщението,
се вписва „Заявка по SEOS“.
4.5. За Заявки/Отговори на заявки за IST
може да се използва форматът за съобщения,
посочен в документите за придвижвания и
транспорт AMovP-3.
4.6. Тъй като транспортирането на товари
със спорен характер (като експлозиви, военни бойни припаси) подлежи на подаване на
специални и подробни заявки, в допълнение
към Формуляра за заявка за вътрешнотериториален транспорт (Inland Surface Transport
Request Form) следва да се използва Формуляр
за превоз на опасни стоки (Transportation of
Dangerous Goods Form) съгласно документите
за придвижвания и транспорт AMovP-3, като
този Формуляр се изпраща на Предоставящия
участник във възможно най-кратки срокове.
4.7. Преди изпълнението на транспортната
мисия Участникът-заявител следва своевременно да предостави списък на пътниците и
товарен манифест на съответната агенция,
упомената в приложенията към настоящия
анекс. В случай че товарът включва опасни
ст ок и, ч у вст ви т елно/к ласифиц и рано и ли
извънгабаритно оборудване, срокът, в който
трябва да бъдат предоставени съответните документи, може да бъде определен от
участниците според изискванията на държавите, през чиято територия се транзитират
товарите.
4.8. Преди мисията Участникът-заявител
следва да потвърди, че:
а. товарът/пътникът (пътниците), които т рябва да бъдат т ранспортирани, са
готови за заемане на местата/натоварване
на терминала на отпътуване в съответствие
с инструкциите и правилниците, издадени
от Предоставящия участник;
б. товарите са ясно маркирани с точен адрес, върху всеки контейнер поставена
табелка със знак за съответствие съгласно
Конвенцията за безопасност на контейнерите („CSC-Plate“), посочваща неговите точни
размери, обем, тегло и съдържание;
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в. всичк и док у менти са съставени
в съответствие с нормативната у редба и
правилниците на Предоставящия участник;
г. на Предоставящия участник са предоставени в писмен вид подробности относно
товара, средствата за неговото транспортиране и изискванията относно поемането на
отговорност от негова страна за товара и за
неговата обработка при преминаване през
митницата на терминала на местоназначение;
д. необходимите митнически, имиграционни формалности и здравни формалности са изцяло изпълнени и са подадени
съответните заявки за придвижване преди
предоставящият услугата Участник да поеме
отговорността за товара; на този етап вече
са подадени заявки за необходимите оторизации за транзитните маршрути и крайното
местоназначение;
е. организирано е транспортирането
на пътници и товари от терминала на местоназначение до крайното местоназначение.
5. АНУЛИРАНЕ НА ЗА ЯВКИ, ЗА КОИТО
ВЕЧЕ Е ПОСТИГНАТО СПОРАЗУМЕНИЕ,
ОТ ПОДАЛИТЕ ЗА ЯВК А УЧАСТНИЦИ
5.1. Съобщението за анулиране от Участника-заявител следва да бъде получено от
Предоставящите участници в срок два работни дни преди осъществяването на транспортната мисия, до 0900Z (координирано
универсално време), като в осъществяването
на транспортната мисия се включва и курсът
на транспортното средство към терминала
на местоназначение/натоварване (предварителното разполагане на транспортното
средство).
5.2. В случаите на „частично натоварване“, което не изисква отклонения от курса,
анулирането на заявката може да бъде извършено по всяко време.
5.3. В случай че Участниците-заявители не
успеят да анулират заявките в необходимите
срокове, от сметките им ще бъдат удържани в пълен размер разходите (изчислени в
SEU) за заявената услуга. Заплащането на
таксите може да бъде отменено единствено
по усмотрение на Предоставящия участник.
АНЕКС Г
ПОДДРЪЖК А С МОРСКИ ТРАНСПОРТ
1. ТРАНСПОРТИРАН ПОЛЕЗЕН ТОВАР
1.1. Полезният товар може да съдържа
военно оборудване или пътници, за които
се приема, че са получили необходимата
оторизация от компетентните национални
власти на Предоставящите участници.
1.2. Товарът, подлежащ на обмен в съответствие с постановките на настоящото
ТС, може да бъде транспортиран с военно транспортно средство, собственост на
който и да е Участник, или с транспортни
средства на превозвачи от т рета ст рана,
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сключила договор с някой от Участниците,
в зависимост от това, дали дадена държава
е декларирала еквивалент фактор за това
транспортно средство.
2 . ОФЕР Т И ЗА ВЪ ЗМОЖ НОС Т И ЗА
МОРСКИ ТРАНСПОРТ
2.1. Всеки Предоставящ участник се ползва
от своите собствени транспортни средства
за превоз на товари и полезни товари с
приоритет пред каквито и да било заявки
за поддръжка, отправени от Участник-заявител. Предоставящият участник може да
предложи поддръжка с морски транспорт,
както следва:
а. С пълно натоварване на транспортното средство. Морски транспорт, изискващ
ос ъщес т вя ва не т о на т ра нспор т на м иси я
специално за целта. Като правило такива
мисии използват изцяло товарния капацитет
на транспортното средство. В настоящото ТС
те се описват с термина „Пълно натоварване
на транспортното средство“.
б. С частично натоварване на транспортното средство. Транспортиране на товар
или пътници, като се използва свободният
капацитет на съществуващ, вече планиран
курс. В настоящото ТС този вид транспортиране се описва с термина „Частично натоварване на транспортното средство“.
2.2. В допълнение към своите оторизиращи
органи по SEOS всички съответни органи,
осъществяващи морски транспорт, следва да
бъдат посочени в националните приложения
на всеки един от Участниците.
2.3. Конкретни параметри на мисиите
(отговорност и др.) следва да се договарят
между Участниците-заявители и изпълнителния орган на Предоставящия участник
(като се уреждат със съответен документ
(н а п р. Дог овор з а и зп ъ л нен ие(L et ter of
Acceptance – LOA).
3. ПРАВИЛА НА МОРСКИЯ ТРАНСПОРТ
3.1. Освен ако не е за ложено дру го в
нац иона лни те п роцед у ри, п ри лож ими са
заповедите за придвижване и националните
нормативни разпоредби и правилници на
Предоставящия участник. Командирът или
капитанът на кораба е отговорното лице по
всички въпроси, които биха могли да засегнат
безопасността на кораба и неговия екипаж.
Нищо в настоящия Анекс не засяга националната нормативна уредба и правилниците
на Предоставящия участник, както и властта
и пълномощията на отговорното лице.
3.2. Отговорност на Участника-заявител
е да гарантира, че целият му личен състав/
всички пътници, натоварен на борда, разполага с необходимите документи (заповед
за командировка на Н АТО „NATO Travel
Order“ или паспорти, визи и сертификати
за ваксинация). Предоставящият участник
не поема отговорност за тези формалности.
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3.3. По отношение превозването на товари
Участникът-заявител носи пълната отговорност за всички митнически изисквания във
връзка с изпращането им в съответствие
с международното право. Освен ако няма
други предварителни договорености между
Участниците, Участникът-заявител отговаря
за складирането на товарите, доставянето на
товарите до пристанището за натоварване
(SPOE) и транспортирането от пристанището за разтоварване (SPOD). Отговорност на
Участниците-заявители са и товарно-разтоварните работи (ТРР), свързани с товарите,
които следва винаги да се осъществяват под
надзора на личния състав по придвижването
на Предоставящия участник. Възможно е
обаче ТРР да бъдат извършвани и от Предоставящи я у частник, като това води до
допълнителни разходи (вж. Анекс A, & 1.6).
3.4. Предоставящият участник отговаря
за осъществяването на морския транспорт
на одобрения полезен товар от морското
пристанище на отплаване (натоварване) до
морското пристанище на местоназначение
(разтоварване). Това включва предприемането на всички необходими за осъществяването
на транспортната мисия мерки.
3.5. При получено съгласие от страна
на Предоставящия участник могат да бъдат
превозвани опасни товари за даден Участникзаявител, при условие че се прилагат всички
релевантни меж д у народни и национа лни
за конови у редби и п ра ви л н и ц и. Вси ч к и
приложими законови и подзаконови актове
ще бъдат конкретизирани от участниците
в дадената транспортна мисия. В слу чай
че е необходима охрана на товара, то тя се
предоставя в съответствие с договореностите, постигнати между Участника-заявител
и Предоставящи я у частник. В слу чай че
охраната се осигурява от Предоставящия
участник, то той може да начисли определена сума, изразена чрез единици еквивалент
на предоставен транспорт по повърхността
(SEUs). Охраняващият личен състав винаги
е в подчинение на командира или капитана.
3.6. Съществуващи договори с други държави или политически съображения могат
да ограничават транспортирането на полезни
товари към или през определени страни.
Съгласието на други държави за транспортирането на определен товар следва да бъде
получено по начина, договорен между Участника-заявител и Предоставящия участник. В
случай че постигането на нужното съгласие се
забави поради политически съображения на
въпросната държава, всеки Участник следва
да уведоми останалите Участници относно
състоянието на заявките, изпратени до държави – трети страни, за които е необходимо
получаването на съгласие.
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4. П РОЦ ЕД У РИ ЗА ПОД А ВА Н Е Н А
ЗА ЯВК А – ОБЩИ ПРАВИЛА
4.1. Участниците в морския транспорт
предоставят поддръжка на база „отговор на
подадена заявка“. Подава се „Начална заявка“ до К летката за морския транспорт към
MCCE, като се попълва Формуляр-заявка
за морски транспорт.
4.2. След публикуването на дадена заявка
всеки Участник, който би могъл да предостави поддръжка съгласно съдържанието на
заявката, следва да уведоми директно подалия я Участник и да започне преговори,
като държи К летката за морския транспорт
към MCCE в течение.
4.3. Спеш ни т е за я вк и могат да бъдат
подавани по телефона, но трябва да бъдат
последвани от заявка в писмен вид във възможно най-кратък срок.
4.4. Началната заявка за поддръжка чрез
осигу ряване на морски транспорт трябва
да бъде последвана от „Цялостна заявка“
(Списък на товара и т. н.) до предоставящите
услугата. Тази цялостна заявка трябва да
бъде подадена в писмен вид с достатъчно
дълъг срок на уведомление, който ще позволи
получаване на всякакъв тип дипломатически оторизации и други разрешителни. За
приемливи начини за подаване на писмени
заявки се считат изпращането на телеграми,
съобщения, факсове и имейли.
4.5. Преди мисиите Участникът-заявител
следва да потвърди, че:
а. Товарът/пътниците, които трябва да
бъдат транспортирани, са готови за заемане
на местата/натоварване на пристанището на
отплаване в съответствие с инструкциите и
правилниците, издадени от Предоставящия
участник.
б. Всички документи са съставени
в съответствие с нормативната у редба и
правилниците на Предоставящия участник.
в. Необходимите митнически, имиграционни и здравни формалности са изцяло
изпълнени преди Предоставящият участник
да поеме отговорността за товара и необходимите оторизации за крайното местоназначение са получени.
5. ПРОЦЕД У РИ, ПО КОИТО СЕ ИЗВЪРШВА АНУЛИРАНЕТО НА ЗА ЯВКИ
Процедурите, по които се извършва анулирането на заявки, са част от националните процедури и са упоменати в Договора
за изпълнение (Letter of Acceptance – LOA).
АНЕКС Д
НОТА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ
за у частие в Тех ническото споразу мение
относно „СЕОС“/SEOS между федералния
министър на отбраната и спорта на Република Австрия, Министерството на отбраната
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на Кралство Белги я, Министерството на
отбраната на Кралство Дания, Министерството на отбраната на Република Естония,
министъра на отбраната на Френската република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия,
Министерството на отбраната на Република
Ун г ари я, М и н ис т ер с т во т о на о т бра нат а
на Ита л иа нск ата реп у бл и к а, м и н ис т ъра
на отбраната на Кра лство Нидерланди я,
Министерството на отбраната на Кралство
Норвегия, Министерството на отбраната на
Република Литва, министъра на отбраната
на Словашката република, правителството
на Република Турция, Министерството на
отбраната на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно
взаимна поддръжка чрез обмен на услуги в
областта на транспорта по повърхността за
осигуряване на дейности на въоръжените
сили (ТС „СЕОС“/SEOS TA)
Министерството на отбраната на …......……
във вр ъ зк а и в с ъ о т ве т с т вие с изискванията, заложени в Писмото-покана от
Председателя на Координационния съвет по
„СЕОС“/SEOS от дата ………….
Желаейки да участва в предоставянето
на взаимна поддръжка чрез обмен на услуги
в областта на транспорта по повърхността, взе решение да подпише ТС „СЕОС“/
SEOS TA, подписано първоначално между:
Министерството на отбраната на Кралство
Дания, министъра на отбраната на Кралство
Нидерландия, Министерството на отбраната
на Кралство Норвегия и Министерството на
отбраната на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, в сила от
1 март 2011 г.,
като се съгласява съответно с разпоредбите
на раздел 9 от гореспоменатото ТС и като
се съгласява да спазва всички разпоредби,
заложени в него и анексите към него съгласно
версията в сила към дадения момент.
Оригиналът на настоящата Нота за присъединяване се депозира в Секретариата по
„СЕОС“/SEOS, който предоставя заверени
копия на всеки от Участниците.
Подписано:
Име:
Място:
Дата:
За Министерството на отбраната на ..............
НОТА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ
за участие в Техническото споразумение SEOS
между федералния министър на отбраната
и спорта на Република Австрия, Министерството на отбраната на Кралство Белгия,
Министерството на отбраната на Кралство
Дания, Министерството на отбраната на Република Естония, министъра на отбраната на
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Френската република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на отбраната
на Унгария, Министерството на отбраната
на Ита лианск ата реп у блик а, минис т ъра
на отбраната на Кралство Нидерландия,
Министерството на отбраната на Кралство
Норвегия, Министерството на отбраната на
Република Литва, министъра на отбраната
на Словашката република, Въоръжените
сили на Кралство Швеция, правителството
на Република Турция, Министерството на
отбраната на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно
взаимна поддръжка чрез обмен на услуги
в областта на транспорта по повърхността
за осигуряване на дейности на въоръжените
сили (ТС SEOS)
Министерството на отбраната на Република България
във връзка и в съответствие с изискванията, заложени в Писмото-покана от Председателя на Координационния съвет по SEOS
от дата 16 февруари 2017 г.,
Желаейки да участва в предоставянето на
взаимна поддръжка чрез обмен на услуги в
областта на транспорта по повърхността, взе
решение да подпише ТС SEOS, подписано
първоначално меж ду: Министерството на
отбраната на Кралство Дания, министъра
на отбраната на Кра лство Ни дерлан ди я,
Министерството на отбраната на Кралство
Норвегия и Министерството на отбраната
на Обединеното кралство Великобритания и
Северна Ирландия, в сила от 1 март 2011 г.,
като се съгласява с разпоредбите на раздел 9 от гореспоменатото ТС, както и да
спазва всички разпоредби, заложени в него
и анексите към него съгласно версията в
сила към дадения момент.
З а б ъ л г ар с к ат а с т р а н а Тех н и че с ко т о
споразумение ще влезе в сила от датата на
писменото уведомление от Министерството
на външните работи на Република България
за завършването на нейната национа лна
процедура.
Оригиналът на настоящата Нота за присъединяване се депозира в Секретариата по
SEOS, който предоставя заверени копия на
всеки от Участниците.
Подписано:
Име: контраадмирал Кирил Михайлов
Място: С ъюзното командване
по операциите на НАТО, Белгия
Дата: 20 октомври 2017 г.
За Министерството на отбраната
на Република България
Национален военен представител
в Съюзното командване по
операциите на НАТО
3603
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
НАРЕДБА № 3
от 29 март 2018 г.

за условията и реда за издаване на лицензия
на вносител за внос на семена от коноп, непредназначени за посев
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията
и редът за издаване на лицензия на вносител
за внос на семена от коноп, непредназначени
за посев (лицензия).
Чл. 2. Внос на семена от коноп, непредназначени за посев, се осъществява от лицата по
чл. 29, ал. 4 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП),
получили лицензия от министъра на земеделието, храните и горите.
Г л а в а

в т о р а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИЯ Н А ВНОСИТЕЛ ЗА ВНОС Н А
СЕМЕНА ОТ КОНОП, НЕПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПОСЕВ
Чл. 3. (1) За издаване на лицензия лицата по чл. 2 подават ежегодно в срок до
10 януари заявление до министъра на земеделието, храните и горите по образец съгласно
приложение № 1.
(2) Заявлението по ал. 1 и документите,
които се прилагат към него, се представят
на български език. Официалните документи
на друг език се придружават с официален
превод на български език или легализиран,
когато е приложимо.
(3) Заявлението по ал. 1 може да се подава
писмено или по електронен път и в него се
посочват:
1. име, седалище и адрес на управление
на заявителя;
2. ЕИК/БУЛСТАТ.
(4) При подаване на заявление след срока
по ал. 1 същото се оставя без разглеждане.
Чл. 4. Към заявлението по чл. 3, ал. 1
се прилагат:
1. з а в е р ено коп ие н а р а з р ешен ие з а
ползване или удостоверение за въвеждане
в експлоатация на склада за съхранение на
семената от коноп, непредназначени за посев,
издадено по реда на Закона за устройство
на територията;
2. заверено копие на документ, удостоверяващ правното основание за ползване на
склада за съхранение на семената от коноп,
непредназначени за посев;
3. заверено копие на документ, удостоверяващ, че складът за съхранение на семе-
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ната от коноп, непредназначени за посев, е
осигурен с I категория системи за физическа
защита на строежа съгласно чл. 29а, ал. 2
от ЗКНВП;
4. декларация по образец съгласно приложение № 2, че заявителят е запознат със
задълженията по чл. 29б от ЗКНВП;
5. декларация по образец съгласно приложен ие № 3 о т з а я ви т е л я – ед но л и чен
търговец, съответно от лицата, включени
в управителните органи на юридическото
лице, че не са осъждани за престъпление по
чл. 242 – чл. 242а и/или по чл. 354а – чл. 354в
от Наказателния кодекс (НК) или аналогично
престъпление съгласно законодателството
на друга държава, а когато заявителят е
регистриран в друга държава – членка на
Европейския съюз, се прилага и легализиран
превод на свидетелство за съдимост или друг
еквивалентен документ за съдебния статус на
заявителя – едноличен търговец, съответно
на лицата, включени в управителните органи
на юридическото лице;
6. официален превод на български език на
документ за регистрация на заявителя – едноличен търговец, съответно на юридическото
лице, когато заявителят е регистриран в друга
държава – членка на Европейския съюз;
7. но тариа л но за вер ено п ъ л номощ но,
когато документите се подават от упълномощено лице.
Чл. 5. (1) Министърът на земеделието,
х раните и горите назначава със заповед
комисия по чл. 29а, ал. 3 от ЗКНВП, която
разглежда постъпилите заявления по чл. 3,
ал. 1.
(2) Комисията уведомява заявителя при
установяване на непълноти и/или неточности в заявлението и документите към него.
Срокът за отстраняването им е 14 работни
дни от получаването на уведомлението, като
п ри нео т с т ра н я ва не а д м и н ис т рат и вно т о
производство се прекратява.
(3) В 7-дневен срок от пост ъпване на
заявлението, съответно от изтичането на
срока по ал. 2, комисията изготвя протокол
с предложение до министъра на земеделието,
храните и горите за издаване на лицензия
или за постановяване на отказ.
Чл. 6. (1) Министърът на земеделието,
храните и горите в срок до 10 март издава:
1. лицензия;
2. заповед за отказ, когато:
а) заявителят има влязла в сила присъда
за престъпление по чл. 242 – чл. 242а и/или
по чл. 354а – чл. 354в от НК или аналогично
престъпление съгласно законодателството
на друга държава;
б) с документ от компетентен орган е
установено, че заявителят си е послужил с
неверни данни при подаване на заявлението.
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(2) Заповедта за отказ по ал. 1, т. 2 се
съобщава, като:
1. отказът по буква „а“ не подлежи на
обжалване;
2. отказът по буква „б“ може да се обжалва
по реда на А дминистративнопроцесуалния
кодекс.
Чл. 7. (1) Лицензията се издава по образец
съгласно приложение № 4 и съдържа:
1. име, седалище и адрес на заявителя;
2. ЕИК/БУЛСТАТ.
(2) Срокът на валидност на лицензията е
една година от датата на издаването є.
(3) Лицензията се получава лично или
от представител на заявителя с нотариално
заверено пълномощно.
(4) Лицензията не може да се преотстъпва.
(5) Компетентната дирекция съгласно Устройствения правилник на Министерството
на земеделието, храните и горите поддържа
регистър на издадените лицензии по чл. 6,
ал. 1 при спазване на Закона за защита на
личните данни, в който се вписват:
1. име, седалище и адрес на заявителя;
2. ЕИК/БУЛСТАТ;
3. номер и дата на издаване/прекратяване/отнемане и обезсилване на лицензията.
Чл. 8. (1) Действието на лицензията се
прекратява:
1. с изтичане на срока, за който е издадена;
2. при подадено от притежателя заявление
за прекратяване на лицензията;
3. при прекратяване на юридическото лице,
кооперацията или дружеството по Закона за
задълженията и договорите (ЗЗД) – притежател, или при смърт на едноличния търговец
или поставянето му под запрещение;
4. при отпадане на правното основание
за ползване на склада по чл. 4, т. 2.
(2) Прекратяването на лицензията се отразява в регистъра по чл. 7, ал. 5.
Чл. 9. (1) Министърът на земеделието,
храните и горите отнема и обезсилва със
заповед издадената лицензия, когато:
1. служебно или с акт на компетентен орган
се установи, че заявителят си е послужил с
неверни данни при подаване на заявлението
по чл. 3, ал. 1;
2 . в ра м к и т е на с р ок а на ва л и д но с т
по отношение на лицето по чл. 10 влезе
в сила осъдителна присъда за извършено
престъпление по чл. 242 – чл. 242а и/или
по чл. 354а – 354в от НК или аналогично
престъпление съгласно законодателството
на друга държава.
(2) Отнемането на лицензията се отразява
в регистъра по чл. 7, ал. 5.
Чл. 10. (1) Лицата, получили лицензия,
които пускат в свободно обръщение семена,
предназначени за храна или фураж, се регистрират по реда на Закона за храните (ЗХ),
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съответно по реда на Закона за фуражите
(ЗФ).
(2) Когато семената по ал. 1 са произведени
по биологичен начин, лицата, получили лицензия, следва да бъдат включени в система
за контрол съгласно разпоредбите на Наредба
№ 1 от 2013 г. за прилагане на правилата
на биологично производство на растения,
животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури
и храни, тяхното етикетиране и контрола
върху производството и етикетирането (ДВ,
бр. 16 от 2013 г.) и да уведомят за своята
дейност Министерството на земеделието,
храните и горите.
Чл. 11. (1) Вносът на семена от коноп,
непредназначени за посев, се извършва само
през одобрени инспекционни пунктове съгласно чл. 29д от ЗКНВП и чл. 185, ал. 2 от
Закона за ветеринарномедицинската дейност.
(2) Лицето, отговорно за въвеждане на
пратка семена от коноп, непредназначени за
посев, като фураж или фуражна суровина с
произход от трета държава на територията
на Република България, на основание чл. 53,
ал. 3 от ЗФ уведомява писмено съответния
граничен инспекционен пункт 24 часа преди
пристигането на пратката.
(3) В случаите, когато семена от коноп,
непредназначени за посев, се внасят на територията на Република България за използване
като храна за консумация от човека или
като суровина за производството на храни,
се извършва официален контрол при внос на
всяка пратка съгласно чл. 24, ал. 1 и чл. 27а,
ал. 2 и 3 от ЗХ и във връзка с изискванията
на чл. 29г от ЗКНВП.
(4) Проверките на всички пратки по ал. 2
и 3 се извършват от Българската агенция
по безопасност на храните в съответствие
с изискванията на глава пета от Регламент
(ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент
и на Съвета от 29 април 2004 г. относно
официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със
законодателството в областта на фуражите
и храните и правилата за опазване здравето
на животните и хуманното отношение към
животните (OB, L 165, 30.04.2004 г.).
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на наредбата „семена от
коноп, непредназначени за посев“ са семена
от коноп, предназначени за производство на
фуражи или храни.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 29, ал. 5 от Закона за контрол върх у
наркотичните вещества и прекурсорите.
Министър:
Румен Порожанов
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Приложение № 1
към чл. 3, ал. 1

З А Я В Л Е Н И Е
за издаване на лицензия на вносител за внос
на семена от коноп, непредназначени за посев
от
Наименование: .................................................... ,
ЕИК/БУЛСТАТ .................................., представлявано от ........................................................................ ,
в качеството на ......................................................... ,
адрес на управление: гр. (с.) .................................. ,
пощенски код ……, община ..................................... ,
област ......................................................................... ,
ж.к./ул. ………………….....…………………, № ….., бл. ........ ,
вх. ………, ап. ………, телефон .................................... ,
е-mail: ..........................................................................
Упълномощено лице (при упълномощаване)
име …………………………………………………, ЕГН ............... ,
пълномощно № ………....……, дата ......................... г.,
заверено от нотариус (име и рег. № на НК) .......
...................................................................................... ,
адрес за контакт: гр. /с. ......................................... ,
пощенски код ……, община ..................................... ,
област ......................................................................... ,
ж.к./ул. ..................................., № …………, бл. ........... ,
вх. ………, ап. ………, телефон .................................... ,
е-mail: ..........................................................................
У ВА Ж АЕМИ/А ГОСПОДИН/ГОСПОЖО
МИНИСТЪР,
Моля на .................................................................
(наименование на ЮЛ/ЕТ)
да бъде издадена лицензия на вносител за внос
на семена от коноп, непредназначени за посев,
съгласно чл. 29, ал. 2 от Закона за контрол на
наркотичните вещества и прекурсорите.
Прилагам следните документи:
1. заверено копие на разрешение за ползване
или удостоверение за въвеждане в експлоатация
на склада за съхранение на семената от коноп,
непредназначени за посев, издадено по реда от
Закона за устройство на територията;
2. заверено копие от документ, удостоверяващ
правното основание за ползване на склада за съхранение на семената от коноп, непредназначени
за посев;
3. заверено копие от документ, удостоверяващ,
че склада за съхранение на семената от коноп,
непредназначени за посев, е осигурен с I категория
системи за физическа защита на строежа съгласно
чл. 29а, ал. 2 от ЗКНВП;
4. декларация по образец съгласно приложение № 2 към чл. 4, т. 4;
5. декларация по образец съгласно приложение № 3 към чл. 4, т. 5;
6. легализиран превод на свидетелство за съдимост или друг еквивалентен документ за съдебния
статус на физическото лице – ЕТ, съответно на
лицата, включени в управителните органи на ЮЛ

□ да □ не;
7. официален превод на български език на
документ за регистрация на ЕТ/ЮЛ

□ да □ не;
8. нотариално заверено пълномощно

□ да □ не.

БРОЙ 32

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 5

Декларирам, че сведенията и данните в настоящото заявление са верни.
Известно ми е, че за предоставянето на неверни данни нося наказателна отговорност по
чл. 313 от Наказателния кодекс.

Де к л а р и р а м , ч е н е с ъ м о с ъ ж д а н /а з а
престъпление по чл. 242 – чл. 242а и/или по
чл. 354а – чл. 354в от Наказателния кодекс или
за аналогично престъпление, съгласно законодателството на друга държава.

Дата: ………………….
Подпис: ……………………..
Забележка. Заявлението се принтира двустранно!

Дата: ………………….

Приложение № 2
към чл. 4, т. 4
Д Е К Л А РА Ц И Я
Долуподписаният/ата, .....................................
.................................................................................. ,
ЕГН .................., в качеството на .........................
на ……………………..…………….…………………………….…………,
(наименование и седалище на ЮЛ/ЕТ)
ЕИК/БУЛСТАТ ..................................................... ,
Декларирам, че съм запознат/а със задълженията по чл. 29б от ЗКНВП, както следва:
1. д а съхранявам документите за вноса на
семената от коноп, непредназначени за
посев, и за реализацията им до крайния
потребител за срок 5 години от датата на
вноса;
2. да пускам на пазара семена от коноп, непредназначени за посев, като фуражна суровина
само когато към датата на формиране на
пратката в трета страна съответната суровина е включена в Каталога на фуражните
суровини на Европейския съюз;
3. д а осигурявам по всяко време достъп на
контролните органи до складовите помещения по чл. 29а, ал. 2;
4. з а всяка внесена партида семена от коноп,
непредназначени за посев, в едномесечен
срок след осъществяване на преработката
и/или реализацията є до краен клиент да
предоставям на Българската агенция по
безопасност на храните информация за:
а) начина на преработка на семената;
б) количествата семена, реализирани като
фуражна суровина или храна за консумация
на човека;
в) количествата комбинирани фу ра ж и,
произведени от семената, както и реализираните количества от тези фуражи;
5. за всяка внесена партида от конопени семена,
непредназначени за посев, в срок до 1 месец
след осъществяване на реализацията на
стоката на пазара в страната или в други
държави – членки на ЕС, да представям
в Българската агенци я по безопасност
на храните документи, удостоверяващи
продажбата є.
Дата: ………………….

Подпис: ……………………..
Приложение № 3
към чл. 4, т. 5

Д Е К Л А РА Ц И Я
Долуподписаният/ата, .....................................
.................................................................................. ,
ЕГН .................., в качеството на .........................
на ……………………..…………….…………………………….…………,
(наименование и седалище на ЮЛ/ЕТ)
ЕИК/БУЛСТАТ ..................................................... ,

Подпис: ……………………..
Приложение № 4
към чл. 7, ал. 1

ЛИЦЕНЗИЯ
на вносител за внос на семена от коноп, непредназначени за посев
№ ………………………………..
гр. София, ………………………… г.
Издадена на основание чл. 29, ал. 2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и
прекурсорите и протокол № …..../............. г. във
връзка с подадено заявление № …..../.............. г.
на
.................................................................................. ,
(наименование на ЕТ/ЮЛ)
.................................................................................. ,
(адрес на управление)
...................................................................................
(ЕИК/БУЛСТАТ)
Срокът на валидност на лицензията е една година от датата на издаването є.
………………………………………..…….
Министър на земеделието,
храните и горите
3616

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ РД-02-20-9 от 2012 г. за функциониране на
Единната система за гражданска регистрация
(обн., ДВ, бр. 43 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 4 от
2014 г., бр. 2 и 64 от 2015 г., бр. 22 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Документите по ал. 1, издадени от
чуждестранен местен орган, трябва да са
снабдени с превод на български език, извършен и заверен по реда на Правилника
за легализациите, заверките и преводите на
документи и други книжа.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Документите по ал. 1, издадени от
чуждестранен местен орган, се представят
на д л ъж ност но т о лице по г ра ж данско т о
състояние в оригинал.“
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3. Създават се ал. 5, 6 и 7:
„(5) По искане от заинтересуваното лице
да получи оригиналните документи по ал. 4
длъжностното лице по гражданското състояние изготвя копие на документите и вписва
на всяка страница „вярно с представения
оригинал“, пореден номер на страница и
общ брой страници на документа, името си,
датата, на която е изготвено копието, полага
подписа си и печата на общината.
(6) Копията на документите се съхраняват като неразделна част от регистрите
на ак товете за г ра ж данско състояние, а
оригиналите на документите се връщат на
лицето веднага след съставяне на акта за
гражданско състояние.
(7) Искането за връщане на оригиналните
документи се заявява при внасянето им в
общинската администрация за съставяне на
актовете за гражданско състояние.“
§ 2. Създава се чл. 10а:
„Чл. 10а. При съставяне на акт за раждане
по реда на чл. 38, ал. 4 от Закона за гражданската регистрация, когато в съдебното
решение не са посочени данни за родителите,
но същите се съдържат в регистъра на населението, те се вписват в акта въз основа
на регистъра на населението.“
§ 3. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) думите „без изменение“ се заличават;
б) създава се изречение второ:
„Ако преписът не съдържа бащино име на
титуляря, същото може да се добави в акта за
раждане с писмено заявление, подадено от:
1. родителите на малолетно лице;
2. настойникът на малолетно лице и на
лице, поставено под пълно запрещение;
3. непълнолетното лице и неговите родители;
4. попечителят на непълнолетно или поставено под ограничено запрещение лице;
5. лицето, когато е навършило 18 години
и не е поставено под запрещение;
6. упълномощено лице след представяне
на нотариално заверено изрично пълномощно
от лицата по т. 1 – 5.“
2. В ал. 6 точката в края на изречение
първо се заличава и се добавя „и не могат да
се представят други официални документи,
удостоверяващи тези данни“.
§ 4. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В а л. 1 д у ми те „без изменение“ се
заличават.
2. В ал. 2 се създава изречение второ:
„От документа за самоличност на съпруг,
издаден от чуждите власти, може да се допълва фамилното му име след сключване
на брака, ако същото не се съдържа в преписа или извлечението от акта за сключен
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граж дански брак в чужбина, по писмено
заявление от лицето.“
§ 5. В чл. 27 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В а л. 1 д у ми те „без изменение“ се
заличават.
2. В ал. 2 след думите „дата и място на
раждане“ се поставя запетая и се добавя
„бащино име (ако има)“.
§ 6. Създава се чл. 28а:
„Чл. 28а. При регистриране на смърт въз
основа на съдебно решение, в което липсват
някои от данните по чл. 60, ал. 1, т. 7 от Закона за гражданската регистрация, същите
се вписват въз основа на данните, които се
съдържат в регистъра на населението.“
§ 7. В чл. 32, ал. 1 след думите „съдебно
решение“ се добавя „или добавено бащино
име по реда на чл. 76, ал. 3 от Закона за
гражданската регистрация“.
§ 8. В чл. 46 се създава ал. 3:
„(3) Промяната в името на лицето, включително добавено бащино име, се отразява
в азбучния указател. Промененото име се
зачертава така, че да може да се чете и
над него се вписва новото име. Добавеното
бащино име се вписва над реда, където е
вписано лицето, между собственото и фамилното му име.“
§ 9. Член 140а се изменя така:
„Чл. 140а. (1) При извършване на проверката по чл. 99б, ал. 1 от Закона за гражданската
регистрация комисията установява следното:
1. наличие на акт на органа по чл. 92,
ал. 1 от Закона за гражданската регистрация
за определяне на длъжностни лица, които
да извършват адресна регистрация, когато
същата не се извършва от кмета;
2. наличие на подадено от лицето заявление за постоянен адрес или адресна карта
за настоящ адрес;
3. има ли приложено нотариално заверено
изрично пълномощно, когато заявлението за
постоянен адрес или адресна карта за настоящ
адрес не са подадени лично от лицето, чиято
адресна регистрация е извършена;
4. представени ли са документите по чл. 92,
ал. 2 от Закона за гражданската регистрация
и чл. 139, ал. 2 от наредбата;
5. има ли писмено съгласие от собственика
на имота за адресни регистрации, извършени
в несобствено жилище;
6. дали адресно регистрираното лице е
в родство по права линия със собственика
или ползвателя на имота или е съпруг на
някое от тези лица, когато не са представени
документите по чл. 92, ал. 2 и 3 от Закона
за гражданската регистрация;
7. извършена ли е проверка чрез отделите
„Местни данъци и такси“ на адресно регистрирани лица в случаите по чл. 92, ал. 5 от
Закона за гражданската регистрация;
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8. наличие на декларация за удостоверяване на фактическото съпружеско съжителство в случаите по чл. 92, ал. 6 от Закона
за гражданската регистрация;
9. броя на адресно регистрираните лица
на адреса на едно жилище, включително
и в случаите по чл. 92, ал. 8 от Закона за
гражданската регистрация;
10. съхраняват ли се документите, представени за извършване на адресните регистрации;
11. има ли лица, адресно регистрирани
по настоящ адрес, които не живеят повече
от 30 дни на заявения от тях адрес;
12. дали постоянни ят адрес, на който
лицата са адресно регистрирани, може да
изпълнява предназначението по чл. 93, ал. 5
от Закона за гражданската регистрация;
13. има ли лица, чиято адресна регистрация по постоянен и/или настоящ адрес
е извършена в хотел, мотел, почивен дом
или друго място за подслон преди повече
от 4 месеца.
(2) Обстоятелст вото по а л. 1, т. 11 се
установява от представителя на териториалното структурно звено на Министерството
на вът решните работи в комиси ята след
посещение на място, на адреса, предмет на
проверката, като за установеното писмено
уведомява комисията.
(3) Въз основа на установеното при проверката комисията съставя протокол, който
предава на кмета на общината за издаване на
заповед за заличаване на адресни регистрации, за които е установено, че са извършени
в нарушение на чл. 92 или 99а от Закона за
гражданската регистрация.
(4) Въз основа на протокола на комисията
и при спазване на чл. 35 от А дминистративнопроцесуалния кодекс кметът на общината
издава заповед за заличаване на адресни
регистрации, за които е установено, че са
извършени в нарушение на Закона за гражданската регистрация.
(5) За автоматизираното заличаване на
адресните регистрации, извършени в нарушение на закона, общинската администрация изпраща по електронен път обобщена
информация в структуриран вид чрез съответното териториално звено „Граж данска
регистрация и административно обслужване“
на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към
Министерството на регионалното развитие
и благоуст ройството, като използва приложните програмни средства, поддържащи
регистъра на населението – Национална база
данни „Население“.
(6) Копие от заповедта на кмета се изпраща
на Главна дирекция „ГРАО“ чрез съответното
териториално звено „ГРАО“. Териториално-
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то звено „ГРАО“ извършва проверка дали
изпратените от общината обобщени данни
в структуриран вид съответстват на тези от
заповедта. При установено несъответствие
на данните териториалното звено „ГРАО“
уведомява общината и изисква незабавно
отстраняване на несъответствието.
(7) При установено съответствие на данните, както и след отстраняване на несъответствията, териториалното звено „ГРАО“
изпраща заповедта на кмета на Главна дирекция „ГРАО“.
(8) Главна дирекция „ГРАО“ проверява
данните и заличава адресните регистрации
о т елек т рон н и т е л и ч н и рег ис т ра ц ион н и
картони на лицата, след като установи, че
изпратените по реда на ал. 5 данни съответстват на данните от заповедта на кмета.
(9) За заличаване на адресни регистрации
по чл. 99б, ал. 4 от Закона за гражданската
регистрация информацията се предоставя
по реда на ал. 3.
(10) Общинската администрация изпраща писмени уведомления на лицата, чиито
адресни регистрации са заличени. Когато е
заличена адресна регистрация по постоянен
адрес, лицето задължително се уведомява
за необходимостта от подмяна на личните
документи.“
§ 10. В чл. 148, ал. 1 думите „Закона за
електронния документ и електронния подпис“ се заменят със „Закона за електронния
документ и електронните удостоверителни
услуги“.
§ 11. В чл. 149 думата „регистрите“ се
заменя с „електронните регистри на национално ниво“.
§ 12. В чл. 150, ал. 2 след края на изречението точката се заличава, поставя се
запетая и се добавя „целта, за която достъпът
се иска, както и обемът на данните, които
ще се достъпват“.
§ 13. В чл. 153 ал. 2 се отменя.
§ 14. В чл. 156 думите „регистрите, поддържани“ се заменят с „електронните регистри“.
§ 15. В чл. 157 след думите „данни от“ се
добавя „електронните“, а думата „регистрите“
се заменя с „регистри“.
§ 16. Създава се раздел III:
„Раздел III
Достъп на длъжностните лица от общинските
администрации
Чл. 158. Дост ъпът до данните в елект рон н и т е рег ис т ри на на ц иона л но н и во
се предоставя на длъж ностните лица от
общинските администрации за изпълнение
на задълженията по Закона за гражданската
регистрация, тази наредба и Наредба № РД02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на
удостоверения въз основа на регистъра на
населението (ДВ, бр. 37 от 2012 г.).
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Чл. 159. Право на безвъзмезден достъп
до данните в електронните регистри на национално ниво имат длъжностни лица от
общинските администрации, изпълняващи
дейности по гражданска регистрация.
Чл. 160. (1) Кметът на общината определя
за територията на цялата община длъжностните лица, на които се предоставя достъп,
и посочва задълженията им във връзка с
предоставения достъп. За Столична община
и градовете с районно деление длъжностните
лица и правата им могат да бъдат определяни
и от кмета на района.
(2) Правата във връзка с предоставения
достъп се определят съобразно преките задължения на длъжностното лице при изпълнение
на Закона за гражданската регистрация и
подзаконовата нормативна уредба към него.
(3) Достъпът се осъществява отдалечено
(на територията на страната) по електронен
път чрез потребителски интерфейс с ползване
на квалифициран електронен подпис, издаден
в съответствие с изискванията на Закона
за електронния документ и електронните
удостоверителни услуги. Квалифицираното
удостоверение за електронен подпис се издава
с титуляр юридическото лице (община), като
за автор се попълва ЕГН на длъжностното
лице, определено с право на достъп.
Ч л. 161. (1) К ме т ът на общ и ната и л и
на района предоставя на Главна дирекция
„ГРАО“ чрез териториално звено „ГРАО“
информация за длъжностното лице, определено с право на достъп, чрез попълване
на заявление за предоставяне на достъп до
електронните регистри на национално ниво
по образец съгласно приложение № 16.
(2) Към заявлението се предоставят заверени копия от заповедите по чл. 35, ал. 3
и/или чл. 92, ал. 1 от Закона за гражданската
регистрация, и/или чл. 2, ал. 1 от Наредба
№ РД 02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване
на удостоверения въз основа на регистъра
на населението.
(3) Кметът на общината или на района
писмено уведомява Главна дирекция „ГРАО“
чрез териториално звено „ГРАО“ при промяна
на длъжността или възложените дейности
по ал. 2 на длъжностното лице, в случай че
налагат промяна в осъществяване на достъпа.
Чл. 162. В заявлението се посочва населеното място, което длъжностното лице
обслужва, а когато това са повече от едно
населено място, включително и за съставни кметства, се изброяват всички населени
места.
Чл. 163. Кметът на общината или на района
осигурява техническите условия и средства
за осъществяване на достъпа.
Чл. 164. Кметът на общината или на района уведомява длъжностното лице с право
на достъп за следното:
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1. да не разпространява станалите му
известни лични данни при и по повод изпълнение на служебните му задължения;
2. да спазва ст рик т но п ринципи те на
за конос ъобра знос т, п ропорц иона л нос т и
целесъобразност, залегнали в чл. 2, ал. 2
от Закона за защита на личните данни при
осъществяване на достъпа;
3. да ползва предоставените данни само
за целите по чл. 158, като не ги предоставя
възмездно или безвъзмездно или замен я
с трети лица в страната и в чужбина, или
обработва по друг начин, несъвместим с
целите, за които достъпът е предоставен;
4. да не предоставя, преотст ъпва или
предава квалифицираното удостоверение за
квалифициран електронен подпис на друго
лице за осъществяване на достъп до електронните регистри на национално ниво и да
пази в тайна паролата за достъп;
5. да извършва справки в електронните
регистри на национално ниво при спазване на
технологията, описана в помощните екрани.
Чл. 165. (1) При необходимост от прекратяване правото на достъп на длъжностно
лице кметът на общината или на района
незабавно писмено уведомява Главна дирек ци я „ГРАО“ чрез териториално звено
„ГРАО“, като съобщава дата и причина за
прекратяване на достъпа.
(2) Достъпът до електронните регистри
на национално ниво се прекратява задължително в слу чаите на: прекратяване на
трудовото или служебното правоотношение с
длъжностното лице; промяна на длъжността
и служебните задължения, които не изискват
осъществяване на достъп до електронните
регистри на национално ниво; излизане в
отпуск за повече от три месеца.
Ч л. 166. (1) Гла вна д и рек ц и я „Г РАО“
чрез обработващия лични данни организира
режима за достъп, като регистрира квалифиц и рани я елек т ронен подпис, форм и ра
потребителско име на длъжностното лице
с право на достъп и го предоставя чрез териториално звено „ГРАО“.
(2) Когато определеното от кмета на общината или на района длъжностно лице с
право на достъп не изпълнява дейности по
гражданска регистрация, Главна дирекция
„ГРАО“ не предоставя искания достъп.
Чл. 167. Главна дирекция „ГРАО“ писмено
уведомява кмета на общината или на района
за предоставения или прекратения достъп.
Ч л. 168. (1) Гла вна д и рек ц и я „Г РАО“
осиг у рява непрекъснат on-line дост ъп до
електронните регистри на национално ниво
с изключение на случаите на прекъсване на
достъпа поради непреодолима сила.
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(2) В случаите на планирани технически
действия за профилактика на информационната система Главна дирекция „ГРАО“
уведомява длъжностните лица в срок 48 часа
преди преустановяване на достъпа, както и
за планираното време, в което достъпът ще
бъде подновен. Уведомлението се извършва
чрез изпращане на съобщение на посочената
в заявлението електронна поща на длъжностното лице.
Ч л. 169. Гла вна д и рек ц и я „Г РАО“ рег ис т ри ра всек и дос т ъп до елек т рон н и т е
регистри на национално ниво и съхранява
и нформа ц и я о т носно: и ден т и ч нос т та на
потребителя, време (дата и час) на достъпа
и информация, която позволява да се идентифицират данните, до които е осъществен
достъп. Тази информация се предоставя на
компетентните органи, разследващи и проверяващи нарушения, свързани с нерегламентиран достъп до личните данни.
Ч л. 170. (1) Гла вна д и рек ц и я „Г РАО“
осъществява контрол относно необоснован
достъп до електронните регистри на национално ниво.
(2) Контролът се осъществява въз основа на извадка от ЕГН, формирана от ЕГН
на лица, за които е извършвана справка за
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съответен период. Извадката се изпраща с
писмено уведомление до кмета на общината
или на района.
(3) Кметът на общината или на района се
задължава в едномесечен срок считано от
датата на получаване на извадката по ал. 2
да предостави на Главна дирекция „ГРАО“
писмена справка, в която да посочи основанието за осъществения достъп до личните
данни на всяко лице от извадката.
(4) Контролът включва проверка за наличието на основание за извършената справка
за всяко лице от извадката.
(5) При съмнение за необоснован достъп
до личните данни, както и при узнаване за
нарушение на чл. 164, т. 1, 2, 3 и/или 4 Главна
дирекция „ГРАО“ уведомява Комисията за
защита на личните данни за предприемане
на действия съобразно Закона за защита на
личните данни.
Ч л. 171. Пр едо с т а вя не т о, пол зва не т о,
съхранението и защитата на данните става
при спазване на изискванията на Закона за
гражданската регистрация, Закона за защита
на личните данни и подзаконовата нормативна уредба към тях.“
§ 17. Създава се приложение № 16 към
чл. 161, ал. 1:
„Приложение № 16
към чл. 161, ал. 1

ЗАЯВЛЕНИЕ
за предоставяне на достъп до електронните регистри на национално ниво (Регистър на населението – Национална база данни „Население“, Национален електронен регистър на актовете за гражданско
състояние и Регистър на единните граждански номера)
Съгласно чл. 161, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната
система за гражданска регистрация определям с право на достъп до електронните регистри на национално ниво следното длъжностно лице от общинската администрация:
Име (собствено, ЕГН Община/район/ Населено Длъжност, дирекция/
бащино, фамилно)
кметство
място
отдел/звено

Електронна
поща

Телефон
за връзка

На горепосоченото длъжностно лице е издаден квалифициран електронен подпис в съответствие
със Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Във връзка с актуализация на данните в електронните регистри на национално ниво длъжностното лице има следните
задължения (вярното се зачертава с „Х“):
1. За РН – НБД „Население“ и НЕРАГС – ВЪВЕЖДА
2. За НЕРАГС – ПОДПИСВА

ДА

ДА

НЕ

НЕ

ДА
НЕ
3. За РЕГН – ЗАЯВЯВА
За длъжностното лице предоставям заверено копие на заповед:
по чл. 35, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация;
по чл. 92, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация;
по чл. 2, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения
въз основа на регистъра на населението.
Дата: ………..............……………
КМЕТ НА ОБЩИНА/РАЙОН ............................... ...........................
(ден, месец, година)				
(подпис, печат)
.......................................................
(име: собствено, фамилно)“
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 18. Навсякъде в наредбата думите „споразумение“, „споразумението“ и „Със споразумението“ се заменят съответно с „протокол“,
„протокола“ и „С протокола“.
§ 19. Предоставеният достъп по силата на
сключените до влизане в сила на наредбата
споразумения и протоколи се запазва.
§ 20. Постъпилите искания за предоставяне
на достъп на длъжностни лица от общинската
администрация към датата на влизане в сила
на наредбата се приключват по досегашния ред.
§ 21. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Николай Нанков
3615

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
НАРЕДБА № 16
от 29 март 2018 г.

за издаване на лицензи и одобрения, за
вписване в регистъра по чл. 19 от Закона за
платежните услуги и платежните системи и
за изискванията към дейността на операторите на платежни системи с окончателност
на сетълмента
Г л а в а

п ъ р в а

ПРЕДМЕТ
Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. условията и редът за лицензиране на
платежна институция;
2. условията и редът за вписване в регистъра
по чл. 19 от Закона за платежните услуги и
платежните системи на доставчик на услуги
по предоставяне на информация за сметка;
3. условията и редът за лицензиране на
дружество за електронни пари;
4. условията и редът за лицензиране и
осъществяване на дейност като оператор
на платежна система с окончателност на
сетълмента;
5. извършването на сетълмент в Българската народна банка (по-нататък „БНБ“).
Г л а в а

в т о р а

ПЛАТЕЖНИ ИНСТИТУЦИИ
Раздел I
Издаване на лиценз за платежна институция
Заявление за издаване на лиценз
Чл. 2. (1) Заявлението за издаване на лиценз за извършване на дейност като платежна
институция се подава писмено до БНБ.
(2) Заявлението съдържа наименование,
седалище и адрес на управление на заявителя, изчерпателно изброяване на платежните
усл у ги, които възнамерява да извършва,
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електронна поща и интернет страницата на
заявителя, ако има такива, както и данни за
лице за контакт по отношение на предоставените документи.
Необходими документи и информация
Чл. 3. (1) Към заявлението по чл. 2 се
прилагат следните документи и информация
относно заявителя:
1. заверен препис от устава или дружествения договор, а за дружество в процес на
учредяване се представя и заверен препис
от решението на учредителното събрание за
създаване на дружеството и от протокола от
заседанието за избор на управителни органи;
2. документи, удостоверяващи, че е внесен
изискуемият капитал, съгласно чл. 8 от Закона
за платежните услуги и платежните системи,
съответстващ на видовете платежни услуги,
които заявителят възнамерява да извършва;
за дружество в процес на учредяване се прилага удостоверение от банка, че паричните
вноски са внесени по набирателна сметка, а
за непарични вноски се прилагат документи
по чл. 72 и 73 от Търговския закон;
3. декларация и документи от акционерите/
съдружниците за произхода на средствата, с
които са направени вноските срещу записаните акции, съответно дялове, или с които
същите са придобити;
4. единен идентификационен код;
5. информация за това, дали заявителят е
бил регулиран, или в момента се регулира от
компетентен орган в сектора на финансовите
услуги;
6. изчерпателно описание на дейността
на заявителя за последните 3 години или за
периода на съществуване на дружеството,
освен ако заявителят не е дружество в процес
на учредяване;
7. програма за извършване на дейността,
която включва най-малко:
а) изчерпателно описание на всички дейности, които заявителят възнамерява да извършва, съдържащо информация за всяка една
от предвидените платежни услуги относно:
aa) схема на потока на средствата, освен
ако заявителят не възнамерява да предоставя
само платежни услуги по чл. 4, т. 7 от Закона
за платежните услуги и платежните системи;
бб) описание на процеса на сетълмент на
средствата, освен ако заявителят не възнамерява да предоставя само платежни услуги по
чл. 4, т. 7 от Закона за платежните услуги и
платежните системи;
вв) проекти на договори между всички
страни, участващи в предоставянето на платежни услуги, включително такива с платежни
картови схеми, ако е приложимо;
гг) срокове за изпълнение на платежните
операции в съответствие със сроковете, предвидени в чл. 87 и 88 от Закона за платежните
услуги и платежните системи;
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дд) правила и процедури за извършване на
дейността, обхващащи заявителя, неговите
клонове и представители;
б) копие от проект на рамков договор по
смисъла на чл. 59, ал. 2 от Закона за платежните услуги и платежните системи;
в) предвиден брой на помещенията, в които
заявителят възнамерява да предоставя платежните услуги и/или да извършва дейности,
свързани с предоставянето на платежните
услуги, включително чрез клонове или представители, и техните адреси, ако е приложимо;
г) описание на спомагателните услуги към
предвидените платежни услуги, включително
на дейностите по смисъла на чл. 20, ал. 1, т. 1
от Закона за платежните услуги и платежните
системи, ако е приложимо;
д) декларация за това, дали заявителят възнамерява да отпуска кредити съгласно чл. 21
от Закона за платежните услуги и платежните
системи и в какви размери;
е) декларация за това, дали заявителят ще
придобива фактическа власт върху средствата;
ж) декларация за това, дали заявителят
планира да предоставя платежни услуги в
други държави членки или в трети държави;
з) информация за това, дали заявителят
възнамерява през следващите три години да
извършва или вече извършва допълнителни
дейности по смисъла на чл. 20 от Закона за
платежните услуги и платежните системи,
различни от дейностите по буква „г“, включително описание на вида и очаквания обем
на дейностите;
и) информацията, посочена в Насоките
на ЕБО (EBA/GL/2017/08) относно критериите за определяне на минималната парична
стойност на застраховката „Професионална
отговорност“ или друга сравнима гаранция
съгласно чл. 5, параграф 4 от Директива (ЕС)
2015/2366 (Насоки на ЕБО EBA/GL/2017/08),
в случай че заявителят възнамерява да предоставя платежни услуги по чл. 4, т. 7 и 8 от
Закона за платежните услуги и платежните
системи;
8. бизнес план и прогнозен бюджет за първите три години от дейността, които включват
най-малко:
а) план за развитие и икономическа обосновка на дейността, които съдържат:
аа) етапите на изпълнение на плана за
развитие на дру жеството във връзка със
заявените платежни услуги и предвиждания
график за изпълнение на плана за развитие
с конкретни периоди за всеки етап;
бб) изчерпателен анализ на съответния
сегмент на пазара на платежни услуги, включително на конкуренцията и конкретните
конкурентни предимства на дружеството;
вв) описание на ползвателите, към които
са насочени предвидените платежни услуги,
маркетинговите материали и каналите за
разпространение;
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б) одитирани финансови отчети за последните 3 години или за периода на съществуване
на дружеството, или обобщение на финансовото състояние за онези дружества, които
все още не са изготвили годишни финансови
отчети, освен ако заявителят не е дружество
в процес на учредяване;
в) прогнозен бюджет за първите три години
от дейността, основан на реалистични разчети,
който показва, че заявителят е в състояние
да използва подходящи и пропорционални
системи, ресурси и процедури, позволяващи
надеждното извършване на неговата дейност,
в съответствие с насока 4.1, буква „в“ от
група насоки 4.1 на Насоки на ЕБО (EBA/
GL/2017/09) относно информацията, която се
предоставя за лицензирането на платежни
институции и дружества за електронни пари
и за регистрацията на доставчици на услуги
по предоставяне на информация за сметка
съгласно чл. 5, параграф 5 от Директива (ЕС)
2015/2366 (Насоки на ЕБО EBA/GL/2017/09),
който съдържа:
аа) прогнозни отчет за доходите и баланс,
включително целеви и кризисни сценарии,
както и техните базови допускания, свързани
с обем и стойност на операциите, брой на
клиентите, начин на ценообразуване, среден
размер на операция, очаквано увеличение на
прага на рентабилност;
бб) пояснения за основните източници на
приходи и разходи, финансовите задължения
и капиталовите активи;
вв) схема и подробна разбивка на прогнозните парични потоци за следващите три години;
г) информация за собствения капитал,
включително размера и подробно описание
на елементите на началния капитал, както
е посочено в чл. 8 от Закона за платежните
услуги и платежните системи;
д) информация за минималния размер на
необходимия собствен капитал в съответствие
с чл. 9 от Закона за платежните услуги и
платежните системи, освен ако заявителят
не възнамерява да предоставя само платежни
услуги по чл. 4, т. 7 от Закона за платежните
услуги и платежните системи, която включва
годишна прогноза за неговия размер и разбивка по елементи на собствения капитал за
три години;
9. правила и процедури за управление на
дейността като платежна институция, обхващащи дейността на заявителя, неговите
клонове и представители, които включват:
а) описание на организационната структура
в съответствие с насока 5 от група насоки 4.1
на Насоки на ЕБО EBA/GL/2017/09, включително описание на взаимодействието на
заявителя с други доставчици на платежни
услуги и/или платежни системи;
б) управленска рамка и механизми за
вътрешен контрол в съответствие с насока 8
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от група насоки 4.1 на Насоки на ЕБО EBA/
GL/2017/09, включително надеждни и ефективни административни и счетоводни процедури;
в) механизми за вътрешен контрол, използвани срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма в съответствие с
насока 14 от група насоки 4.1 на Насоки на
ЕБО EBA/GL/2017/09;
г) проект на вътрешни правила за мерки
срещу изпиране на пари и финансиране на
тероризма;
д) процедура за наблюдение, обработване
и проследяване на инциденти, свързани със
сигурността и жалби на клиенти във връзка
със сигурността в съответствие с насока 9
от група насоки 4.1 на Насоки на ЕБО EBA/
GL/2017/09;
е) процедура за записване, наблюдение,
проследяване и ограничаване на достъпа до
чувствителни данни за плащанията в съответствие с насока 10 от група насоки 4.1 на
Насоки на ЕБО EBA/GL/2017/09;
ж) мерки за осигуряване на непрекъсваемост на дейността в съответствие с насока 11
от група насоки 4.1 на Насоки на ЕБО EBA/
GL/2017/09, включително ясно описание на
най-важните процеси, ефективните планове
за извънредни ситуации и процедура за редовни тестове и преглед на адекватността и
ефективността на тези планове;
з) принципите, прилагани при събирането
на статистически данни за резултатите от работата, операциите и измамите в съответствие
с насока 12 от група насоки 4.1 на Насоки на
ЕБО EBA/GL/2017/09;
и) правила за сигурност в съответствие с
насока 13 от група насоки 4.1 на Насоки на
ЕБО EBA/GL/2017/09;
10. мерки за защита на средствата на
ползвателите на платежни услуги, както и
на използваните платежни инструменти в
съответствие с насока 7.1 от група насоки 4.1
на Насоки на ЕБО EBA/GL/2017/09, ако заявителят възнамерява да предоставя някоя от
платежните услуги по чл. 4, т. 1 – 6 от Закона
за платежните услуги и платежните системи;
11. списък на лицата, у п равл яващ и и
представляващи заявителя, и на членовете
на неговите органи за управление и надзор;
12. списък с акционерите/съдружниците
и притежаваните от тях акции/дялове от
капитала, съдържащ техния единен идентификационен код или лични данни по документ
за самоличност;
13. схема, показваща структурата на заявителя, която включва наименованието и
процентното съотношение на участието (в
капитала/правото на глас) на всяко лице,
което притежава или ще притежава пряко
или косвено квалифицирано дялово участие
по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 36 от
Регламент (ЕС) № 575/2013 в капитала на
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заявителя, като се посочват лицата, които
се считат за притежатели на квалифицирано
участие;
14. списък на лицата, които пряко или
косвено притежават квалифицирано дялово
участие по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 36
от Регламент (ЕС) № 575/2013 в капитала на
заявителя, съдържащ посочване за всяко от
лицата на брой и вид на акциите или други
дялови участия, които са записани или ще
бъдат записани, и номиналната стойност на
тези акции или други дялови участия;
15. описание на групата, към която принадлежи заявителят, и информация за предприятието майка, ако е приложимо;
16. списък на лицата, с които заявителят се
намира в тесни връзки по смисъла на чл. 4,
параграф 1, т. 38 от Регламент (ЕС) № 575/2013,
съдържащ посочване на естеството на тесните
връзки по отношение на всяко едно от лицата;
17. данни и документи по чл. 5 за управляващите и представляващите заявителя и
членовете на неговите органи за управление
и надзор;
18. данни и документи по чл. 6 за лицата,
притежаващи квалифицирано дялово участие;
19. данни и документи по чл. 15 за представителите и клоновете, които ще бъдат
използвани от заявителя, ако той предвижда
да има такива;
20. идентификационни данни за определеното съгласно чл. 10, ал. 4, т. 13 от Закона
за платежните услуги и платежните системи
одиторско дружество, регистриран одитор съгласно Закона за независимия финансов одит,
които да включват наименование, седалище
и адрес на управление и данни за контакт;
21. застрахователен договор или друг еквивалентен документ, потвърждаващ наличието
на застраховка „Професионална отговорност“
или друга сравнима гаранция, с размер на
покритието, който е в съответствие с Насоки
на ЕБО EBA/GL/2017/08, посочващ покритието на съответните задължения, в случай
че заявителят възнамерява да предоставя
платежни услуги по чл. 4, т. 7 и 8 от Закона
за платежните услуги и платежните системи;
22. документ относно начина, по който заявителят е изчислил минималната стойност на
застраховката „Професионална отговорност“
или друга сравнима гаранция в съответствие
с изискванията на Насоки на ЕБО EBA/
GL/2017/08, включващ всички приложими
компоненти от посочената в чл. 14 формула,
в случай че заявителят възнамерява да предоставя платежни услуги по чл. 4, т. 7 и 8 от
Закона за платежните услуги и платежните
системи;
23. декларация, че подадената със заявлението информация и приложените към
заявлението документи са актуални, пълни
и достоверни;
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24. документ за платена такса съгласно
чл. 70.
(2) Заявлението за лиценз се подписва
от лицата, управляващи и представляващи
заявителя.
(3) Приложените към заявлението документи и информация се представят на български
език или в легализиран превод.
(4) Приложените към заявлението документи се предоставят в оригинал или в заверен
от заявителя препис, като при поискване
заявителят е длъжен да представи оригинала
на документа.
(5) Приложените към заявлението документи и информация се предоставят на хартиен
и електронен носител.
(6) Документ по ал. 1 може да бъде заменен
с нотариално заверена декларация в случаите,
когато правната система на чуждата държава
не предвижда издаването на такъв, което се
удостоверява с издаден от съответните компетентни органи на тази държава официален
документ.
(7) Българската народна банка може да
изисква представянето на допълнителни документи и информация с цел да бъдат установени
обстоятелствата, необходими за извършване
на преценка налице ли са условията за издаване на лиценз.
(8) Заявителят е длъжен незабавно писмено да информира БНБ при настъпване
на промени в информацията, съдържаща
се в заявлението и в приложените към него
документи и информация, настъпили след
подаване на заявлението.
(9) В тримесечен срок след получаване на
лиценз платежната институция предоставя на
БНБ приети от управителния орган правила и
общи условия, които прилага при извършване
на дейността си.
Изисквания за квалификация, професионален
опит и добра репутация
Чл. 4. (1) Управляващите и представляващите заявителя и членовете на неговите
органи за управление и надзор могат да бъдат
физически лица, които:
1. имат висше образование;
2. имат поне 5-годишен професионален
опит, от които три години управленски опит
в предприятие от банковия или финансовия
сектор, в сравними с банка институции или
сравними с банка дружества по смисъла на
§ 1, т. 2 – 5 от допълнителните разпоредби на
Наредба № 20 на БНБ от 2009 г. за издаване
на одобрения за членове на управителния
съвет (съвета на директорите) и надзорния
съвет на кредитна институция и изисквания
във връзка с изпълнение на техните функции;
3. не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако не са
реабилитирани;

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 3

4. не са били през последните две години
член на орган за управление и надзор или
неограничено отговорен съдружник в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени
кредитори;
5. не са лишени от право да заемат материалноотговорна длъжност;
6. не са включени в списъка по чл. 4б, т. 3
от Закона за мерките срещу финансиране на
тероризма; и
7. не дават основание за съмнение относно
тяхната добра репутация въз основа на събраните за тях данни от въпросника-декларация
по чл. 5, ал. 1, т. 2 и други документи.
(2) Изискванията по ал. 1, т. 3 – 7 се прилагат и за физическите лица, които пряко или
косвено притежават квалифицирано дялово
участие в капитала на заявителя, както и за
лицата, които по закон представляват юридическите лица, притежаващи пряко или косвено
квалифицирано дялово участие в капитала
на заявителя.
(3) Изискванията по ал. 1, т. 3 – 7 се прилагат и за лицата, управляващи и представляващи клонове и представители на заявителя.
(4) При промяна в лицата по ал. 1, 2 и 3
следва да бъдат спазени всички изисквания
на този член, като платежната институция
уведомява БНБ и прилага съответните документи и информация за лицата по ал. 1 и 2
преди извършване на промяната, а за лицата
по ал. 3 най-късно в 7-дневен срок от настъпване на промяната.
Данни за управляващите и представляващите
заявителя и за членовете на неговите органи
за управление и надзор
Чл. 5. (1) За лицата, управляващи и представляващи заявителя, за членовете на неговите
органи за управление и надзор се представят
следните документи и информация:
1. имена и лични данни по документ за
самоличност, гражданство (настоящо и предишно), постоянен и настоящ адрес;
2. поп ъ лнен въп росник-дек ларац и я за
квалификация, професионален опит и добра
репутация съгласно приложението;
3. информация за заеманата позиция, включително информация за това, дали позицията в
ръководния орган е със или без изпълнителни
функции; описание на основните задължения
и отговорности на лицето; посочване на началната дата и продължителност на мандата;
4. документи, удостоверяващи предоставената в т. 3 информация;
5. когато лицето не е български гражданин,
свидетелство за съдимост, издадено преди не
повече от три месеца считано от датата на
подаване на заявлението, или друг аналогичен
документ;
6. заверен препис от диплома за завършено
образование;
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7. декларация, удостоверяваща спазването
на изискванията по чл. 4, ал. 1, т. 4 – 6, както
и че лицето не е било осъждано за умишлено престъпление в държава, на която не е
гражданин;
8. удостоверение за липса на данъчни и
осигурителни задължения;
9. когато е представител на юридическо
лице – заверен препис-извлечение от решението на компетентния орган за определянето
му за участие в управителен или надзорен
орган на платежната институция.
(2) Заявителят не представя документите
и информацията по ал. 1, когато лицата, управляващи и представляващи заявителя или
членовете на неговите органи за управление
и надзор, са членове на управителния съвет
(съвета на директорите) или надзорния съвет
на лицензирана от БНБ банка или са членове
на Управителния съвет на БНБ. В този случай
Българската народна банка може да поиска
предоставяне на допълнителни документи и
информация за удостоверяване спазването
на съответните изисквания съгласно Закона
за платежните услуги и платежните системи.
(3) Обстоятелствата по чл. 4, ал. 1, т. 3
за българск ите г ра ж дани се установяват
служебно от БНБ по реда на Наредба № 8
на министъра на правосъдието от 2008 г. за
функциите и организацията на дейността на
бюрата за съдимост (ДВ, бр. 24 от 2008 г).
Данни за лицата, притежаващи квалифицирано
дялово участие
Чл. 6. (1) За всяко физическо лице, което
притежава или е записало пряко или косвено
квалифицирано дялово участие по смисъла
на чл. 4, параграф 1, т. 36 от Регламент (ЕС)
№ 575/2013 в капитала на дружеството-заявител, се представят:
1. документи и информация по чл. 5, ал. 1,
т. 1, 2, 3, 4, 5, 7 и 8;
2. декларация и документи за произхода
на средствата, с които са направени вноските
срещу записаните акции, съответно дялове,
или с които същите са придобити, които съдържат описание на конкретните източници
за финансиране на участието на лицето в
капитала на заявителя, включително:
а) информация за използването на частни
финансови ресурси, техния размер и източник;
б) информация за достъпа до финансови
пазари, включително данни за финансовите
инструменти, които се предвижда да бъдат
емитирани;
в) информация за използване на заети средства с посочване на имената/наименованията
на кредиторите и подробности за предоставените кредитни линии, включително падежи,
срокове, обезпечения и гаранции, както и
информация за източника на приходи, който
ще бъде използван за погасяването на тези
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заеми; в случай че кредиторът не е кредитна институция или финансова институция,
предоставяща кредити, заявителят следва
да предостави информация за произхода на
заетите средства;
г) информация за финансови споразумения с други лица, които са съдружници или
акционери в дружеството-заявител;
3. декларация за:
а) финансовото му състояние, притежаваното имущество, вида и размера на доходите му
за последните 3 години и техните източници;
б) вида и размера на поетите от него задължения, учредени залози и ипотеки в полза
на трети лица, издадени гаранции и други
подобни задължения;
4. информация по насока 15.4 от група насоки 4.1 на Насоки на ЕБО EBA/GL/2017/09;
5. информация за връзки с видни политически личности по смисъла на чл. 3, параграф 9
от Директива (ЕС) 2015/849.
(2) За всяко юридическо лице, което притежава или е записало пряко или косвено
квалифицирано дялово участие в капитала на
дружеството-заявител, се представят следните
документи и информация:
1. наименование, седалище и адрес на
управление, данни за контакт;
2. единен идентификационен код; за чуждестранно лице се представя аналогичен
идентификационен номер, данни за контакт;
3. заверен препис от устава/дружествения
договор и други документи по учредяването
на дружеството;
4. изчерпателно описание на дейността на
юридическото лице и одитирани финансови
отчети за последните 3 години или за периода
на съществуването му или обобщение на финансовото състояние за онези дружества, които
все още не са изготвили годишни финансови
отчети, освен ако не е новоучредяващо се
дружество;
5. удостоверение за липса на данъчни и
осигурителни задължения;
6. декларация и документи по ал. 1, т. 2 за
произхода на средствата, с които са направени
вноските срещу записаните акции, съответно
дялове, или с които същите са придобити;
7. документи и информация по чл. 5, ал. 1,
т. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 и 9 за лицата, управляващи
и представляващи юридическото лице;
8. декларация от управляващите и представляващите юридическото лице за обстоятелствата по ал. 1, т. 3 спрямо тях като
физически лица;
9. заверен препис от решението на компетентния орган съгласно закона, устава или
учредителния договор за придобиването на
акции (дялове) в капитала на дружествотозаявител;
10. описание на организационната структура, съдържащо списък с акционерите (съдруж-
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ниците) на юридическото лице до действителен
собственик; структура и разпределение на
капитала му между акционери (съдружници),
с посочване на имена и лични данни по документ за самоличност, гражданство, постоянен
и настоящ адрес, и съответния дял от капитала
и правата на глас на преките или непреки
акционери или членове и действителни собственици по смисъла на чл. 3, параграф 6 от
Директива (ЕС) 2015/849;
11. информация по насока 15.4 от група
насоки 4.1 на Насоки на ЕБО EBA/GL/2017/09;
12. описание на регулираната финансова
група, от която заявителят е част или може
да стане част, с посочване на предприятието
майка, кредитните, застрахователните и осигурителните дружества в групата, както и на
техните компетентни органи (на индивидуална
или консолидирана основа);
13. в случай че централното управление на
юридическото лице е в трета държава, предоставяне на обща информация за регулаторния
режим на тази трета държава, приложим за
юридическото лице, включително информация
за степента, до която нормативната уредба
за борба срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма на третата държава
съответства на препоръките на Специалната
група за финансови действия;
14. информация за връзки с видни политически личности по смисъла на чл. 3, параграф 9
от Директива (ЕС) 2015/849.
(3) Заявителят не представя документи и
информация по ал. 2, когато юридическото лице, което притежава или е записало
квалифицирано дялово участие, е БНБ или
лицензиран от БНБ доставчик на платежни
услуги. В този случай Българската народна банка може да поиска предоставяне на
допълнителни документи и информация за
удостоверяване спазването на съответните
изисквания съгласно Закона за платежните
услуги и платежните системи.
Одобрение за придобиване на контрол върху
участието в капитала
Ч л. 7. (1) Физи ческо и ли юри ди ческо
лице, което желае да получи от БНБ предварително одобрение по смисъла на чл. 14 от
Закона за платежните услуги и платежните
системи да придобие или да увеличи, пряко
или косвено, акции/дружествени дялове или
права на глас по акции/дружествени дялове
в платежна институция, лицензирана от БНБ,
ако в резултат на придобиването участието
м у става к ва лифици рано по смисъ ла на
чл. 4, параграф 1, т. 36 от Регламент (ЕС)
№ 575/2013 или ако това участие достига или
надхвърля праговете от 20, 30 или 50 на сто
от акциите/дружествените дялове или права
на глас по акциите/дружествените дялове,
както и когато платежната институция става
дъщерно дружество, следва да подаде до БНБ
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писмено заявление за решението си за придобиване, в което посочва дали планираното
придобиване е:
1. първоначално или води до увеличаване
на акционерния/дружествен дял, съответно
кой от праговете се достига и/или надхвърля;
2. пряко или косвено;
3. самостоятелно или с други лица при
съгласувани действия.
(2) Към информацията по ал. 1, т. 1 се
включват:
1. данни за вече притежаваните акции/
дружествени дялове от капитала на платежната институция, за броя на планираните за
придобиване акции/дружествени дялове и
спрямо какъв размер на капитала е изчислен
прагът;
2. данни за целите на придобиването, за
общия брой на акциите/дружествените дялове
след придобиването и делът им в капитала.
(3) В случай на косвено придобиване към
информацията по ал. 1 се включват данни
относно начина, по който ще се осъществи
това придобиване, както следва:
1. чрез придобиване на квалифицирано
участие или увеличаването му в капитала
на акционер/съдружник, който упражнява
контрол върху платежната институция, или
2. чрез придобиване на контрол върху акционер/съдружник, който притежава квалифицирано участие в платежната институция.
(4) Когато придобиването или част от него
се осъществява при съгласувани действия с
други лица, заявлението съдържа подробна
информация за правните и фактическите
основания на съгласуваните действия и се
подава от:
1. всяко лице, което пряко ще придобие
квалифицирано или по-голямо участие;
2. лицето с най-голям дял, ако никое от
действащите съгласувано лица няма да придобие квалифицирано или по-голямо участие;
3. което и да е от лицата извън случаите
по т. 1, ако дяловете им са равни.
(5) Към заявлението се прилагат документите и информацията по чл. 6, ал. 1 и 2 за
заявителя, както и документ за платена такса
съгласно чл. 70.
Раздел II
Капитал на платежна институция
Начален капитал
Чл. 8. (1) В началния капитал по чл. 8 от
Закона за платежните услуги и платежните
системи, с който платежната институция трябва да разполага към момента на получаване
на лиценз, се включват един или повече от
следните елементи:
1. капиталови инструменти, при условие че
са спазени условията по чл. 28 от Регламент
(ЕС) № 575/2013, или ако е приложимо – условията по чл. 29 от Регламент (ЕС) № 575/2013;
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2. премийни резерви от емисии, свързани
с посочените в т. 1 инструменти;
3. неразпределена печалба по смисъла на
чл. 4, параграф 1, т. 123 от Регламент (ЕС)
№ 575/2013;
4. натрупан друг всеобхватен доход по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 100 от Регламент
(ЕС) № 575/2013;
5. други резерви.
(2) Елементите, посочени в ал. 1, т. 3 – 5,
се признават само ако са на разположение
за неограничено и незабавно ползване за покриване на рискове или загуби веднага след
възникването им.
(3) Неразпределената печалба по ал. 1, т. 3
може да се включи в капитала, след като годишният финансов отчет е приет от общото
събрание на дружеството и са приспаднати
сумите за изплащане на дивиденти и другите
отчисления. Веднъж включена като елемент
на капитала, неразпределената печалба може
да се използва за дивиденти само с одобрение
на БНБ.
Собствен капитал
Чл. 9. (1) По всяко време на извършване на
дейността платежната институция е длъжна
да разполага със собствен капитал в размери,
които не могат да спадат под по-голямата от
стойностите по чл. 8 или по чл. 9 от Закона
за платежните услуги и платежните системи.
(2) Когато платежна институция принадлежи към същата група, към която принадлежи
и друга платежна институция, кредитна институция, инвестиционен посредник, дружество
за управление на активи или застрахователно дружество, елементите, изпълняващи
условията за собствен капитал, не могат да
бъдат използвани повече от веднъж при изчисляването му. Това изискване се прилага и
когато платежната институция осъществява
допълнителни дейности по чл. 20 от Закона
за платежните услуги и платежните системи.
Отчети за собствения капитал
Чл. 10. (1) Платежната институция съставя
отчет за собствения капитал въз основа на
баланса към последната дата на всяко тримесечие. Отчетът се предоставя в управление
„Банково“ на БНБ до 15-о число на месеца,
следващ отчетния тримесечен период.
(2) Българската народна банка може да
изиска от платежна институция да предостави
отчета за собствения капитал по ал. 1 с друга
периодичност и краен срок за представяне
на отчета.
(3) Българската народна банка може да
изиска от платежна институция да предостави информация за собствения капитал на
консолидирана основа за определен период.
(4) Подуправителят, ръководещ управление „Банково“ на БНБ, определя с указания
формата и съдържанието на отчета по ал. 1.
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Допълнителни сведения
Чл. 11. Платежната институция е длъжна
да уведоми БНБ за дейностите, свързани
с предоставянето на платежни услуги по
чл. 20 и 21 от Закона за платежните услуги
и платежните системи, които възнамерява
да извършва, в едномесечен срок преди да
започне извършването им.
Задължения за предоставяне на информация от
платежна институция
Чл. 12. (1) Дружество, лицензирано да
извършва дейност като платежна институция, предоставя на БНБ годишни финансови
отчети, заверени от одиторско дружество,
което е регистриран одитор съгласно Закона за независимия финансов одит и което
отговаря на изискванията на чл. 25, ал. 1 от
Закона за платежните услуги и платежните
системи, в срок до 7 дни от получаването на
одиторския доклад, но не по-късно от 15 юли
на календарната година, следваща годината,
за която отчетът се отнася.
(2) Българската народна банка може да изиска от дружество, лицензирано да извършва
дейност като платежна институция, да предостави на БНБ междинни финансови отчети.
(3) Платежната институция незабавно уведомява БНБ в следните случаи:
1. ако платежоспособността є е застрашена;
2. ако собственият капитал на платежната
институция е спаднал под по-голямата от
стойностите по чл. 8 или по чл. 9 от Закона
за платежните услуги и платежните системи.
Раздел III
Застраховка „Професионална отговорност“
или друга сравнима гаранция
Критерии и показатели за определяне на минималната парична стойност на застраховката
„Професионална отговорност“ или на друга
сравнима гаранция
Чл. 13. При определяне на минималната
парична стойност на застраховката „Професионална отговорност“ или на друга сравнима
гаранция по чл. 10, ал. 6 и чл. 18, ал. 2, т. 1
от Закона за платежните услуги и платежните
системи се използват следните критерии и
техните показатели:
1. критерий рисков профил, който включва:
а) стойността на исканията за възстановяване на средства, за покриване на задълженията
по чл. 79, 91, 92, чл. 93, ал. 1, чл. 94 и 95 от
Закона за платежните услуги и платежните
системи, получени от дружеството;
б) броя на инициираните платежни операции от дружество, което предоставя платежни
услуги по чл. 4, т. 7 от Закона за платежните
услуги и платежните системи;
в) броя на платежните сметки, до които има
достъп дружество, което предоставя платежни
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услуги по чл. 4, т. 8 от Закона за платежните
услуги и платежните системи;
2. критерий вид дейност, определен в зависимост от това, дали:
а) дру жеството предоставя единствено
платежни услуги по чл. 4, т. 7 или платежни
услуги по чл. 4, т. 8 от Закона за платежните
услуги и платежните системи, или и двете;
б) дружеството предоставя други платежни
услуги, посочени в чл. 4, т. 1 – 6 от Закона
за платежните услуги и платежните системи;
в) дружеството извършва дейност, различна
от предоставяне на платежни услуги;
3. критерий обем на дейност та, който
включва:
а) стойността на инициираните операции
за дружество, което предоставя платежни
услуги по чл. 4, т. 7 от Закона за платежните
услуги и платежните системи;
б) броя на клиентите, които използват услуги по предоставяне на информация за сметка
за дружество, което предоставя платежни
услуги по чл. 4, т. 8 от Закона за платежните
услуги и платежните системи;
4. критерий сравнима гаранция, който
включва:
а) конкретните характеристики на сравнимата гаранция;
б) задействане на сравнимата гаранция.
Изчисляване на минималната парична стойност
на застраховката „Професионална отговорност“
или на друга сравнима гаранция
Чл. 14. (1) Минималната парична стойност на застраховката „Професионална отговорност“ или на друга сравнима гаранция
е равна на сбора от сумите, които отразяват
съответно критериите рисков профил, вид
дейност и обем на дейността.
(2) Изчисляването на сумите по ал. 1 се
извършва, като се съберат стойностите на
съответните показатели за всеки критерий,
попълнени съгласно насоки 5 – 7 от Насоки
на ЕБО относно критериите за определяне
на минималната парична стойност на застраховката „Професионална отговорност“ или
друга сравнима гаранция (EBA/GL/2017/08).
(3) Минималната парична стойност на застраховката „Професионална отговорност“ или
на сравнимата гаранция по ал. 1, изчислена
от заявителя, следва да бъде посочена като
число за година.
(4) Преглед ът и п реизч исл я ва не т о на
минималната парична стойност по ал. 1 се
извършват веднъж годишно, за което се уведомява БНБ в едномесечен срок.
Раздел IV
Представители и клонове на платежна институция
Вписване на представител и клон
Чл. 15. (1) Когато лицензирана от БНБ
платежна институция възнамерява да предоставя платежни услуги чрез представител на
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територията на Република България, представя
в БНБ следните документи и информация:
1. наименование, седалище и адрес на
управление на представителя;
2. единен идентификационен код на представителя;
3. описание на платежните услуги, които
платежната институция ще извършва чрез
представителя;
4. списък на лицата, управляващи и представляващи представителя, и документи и
информация по чл. 5, ал. 1 за тези лица, удостоверяващи изпълнението на изискванията
по чл. 4, ал. 1, т. 3 – 7;
5. декларация, че механизмите за вътрешен контрол по чл. 3, ал. 1, т. 9, буква „в“
обхващат и представителя, който платежната
институция желае да регистрира;
6. данни за контакт с представителя;
7. документ за платена такса съгласно чл. 70.
(2) Когато представителят е лицензирано
или регистрирано от БНБ дружество, платежната институция може да представи на
БНБ само информация за датата и номера
на вече представена в БНБ информация съгласно изискванията на друг нормативен акт,
която отговаря на съдържанието и обема на
изискваната по ал. 1 информация.
(3) Когато лицензирана от БНБ платежна
институция възнамерява да предоставя платежни услуги чрез представител на територията на друга държава членка, представя в
БНБ следните документи и информация:
1. документи и информация по ал. 1, т. 1,
3, 4, 6 и 7;
2. идентификационен или данъчен номер
на представителя, издаден от съответния орган в държавата членка, в която е установен;
3. описание на организационната структура на представителя, включително броя на
офисите и служителите и начина на отчитане
към платежната институция;
4. описание на механизмите за вътрешен
кон т рол, кои т о ще бъдат използвани о т
представителя срещу изпирането на пари и
финансирането на тероризма в съответствие
с насока 14.1 от група насоки 4.1 на Насоки
на ЕБО EBA/GL/2017/09;
5. описание на процедурите за контрол над
представителя относно спазването на мерките
срещу изпиране на пари и финансиране на
тероризма;
6. условия за възлагане на дейност на подизпълнители в приемащата държава членка,
ако такова се предвижда.
(4) Когато лицензирана от БНБ платежна
институция възнамерява да предоставя платежни услуги чрез клон на територията на
друга държава членка, представя в БНБ документите и информацията по ал. 3, както и:
1. бизнес план и прогнозен бюджет по
отношение на дейността на клона, съдържащ
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основните цели и бизнес стратегия на клона,
включително свързани с дейността на платежната институция, и когато е приложимо – на
групата, както и прогнозен бюджет за първите
три години от дейността;
2. описание на управленската рамка и
механизмите за вътрешен контрол по отношение дейността на клона, включително
административните и счетоводните процедури и процедурите за управление на риска,
съдържащо:
а) описание на управленската структура на
клона, включително функционални връзки,
както и мястото и ролята на клона в корпоративната структура на платежната институция,
и когато е приложимо – на групата;
б) описание на механизмите за вътрешен
контрол на клона, включително процедурите
на клона за вътрешен контрол на риска, връзката с процедурата на платежната институция
за контрол на вътрешния риск и когато е
приложимо – на групата, както и правилата
за вътрешен контрол на клона.
(5) В 7-дневен срок от съобщаване на платежната институция на решението на БНБ
за вписване на представителя или клона по
чл. 32, ал. 7 от Закона за платежните услуги
и платежните системи платежната институция
уведомява БНБ за датата, от която ще започне
да извършва дейност чрез представител или
клон на територията на друга държава членка.
(6) Вписването, отказът за вписване и
заличаването на клон или представител на
платежна институция от БНБ във водения от
нея регистър по чл. 19 от Закона за платежните
услуги и платежните системи се извършват
със заповед на подуправителя, ръководещ управление „Банково“, на основанията, предвидени в чл. 29 от Закона за платежните услуги
и платежните системи.
(7) В регистъра при БНБ се вписват и
платежните институции, които ще извършват
дейност чрез клон, представител или директно на територията на друга държава членка
след изпълнение на изискванията на чл. 32 от
Закона за платежните услуги и платежните
системи и на тази наредба.
(8) Представител на платежна институция
не може да предоставя платежни услуги чрез
трети лица.
(9) При промяна в данните по ал. 1, 3 и
4 платежната институция предоставя съответните документи и информация в БНБ в
7-дневен срок от настъпване на промяната.
Централно звено за контакт
Чл. 16. (1) Платежна институция, лицензирана в друга държава членка, която предоставя
платежни услуги на територията на Република
България чрез представители, следва да установи централно звено за контакт в Република
България, в случай че:
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1. броят на представителите, чрез които
платежната институция извършва дейност на
територията на Република България съгласно
правото на установяване, е най-малко десет;
2. стойността на извършените платежни
операции на територията на Република България чрез представители съгласно правото
на установяване или свободно предоставяне
на услуги за предходната календарна година,
включително на платежните операции, инициирани при предоставяне на услугата по
чл. 4, т. 7 от Закона за платежните услуги и
платежните системи, надвишава 6 млн. лв.
или тяхната равностойност в друга валута и
платежната институция извършва дейност на
територията на Република България съгласно
правото на установяване чрез най-малко двама
представители; или
3. общият брой на платежните операции,
извършени на територията на Република България чрез представители съгласно правото
на установяване или свободно предоставяне
на услуги за предходната календарна година,
включително броят на платежните операции
по чл. 4, т. 7 от Закона за платежните услуги
и платежните системи, надвишава 100 000
операции и платежната институция извършва
дейност на територията на Република България съгласно правото на установяване чрез
най-малко двама представители.
(2) Платежната институция възлага на
централното звено за контакт комуникацията със и докладването на информация на
БНБ относно дейността на представителите
на платежната институция на територията
на Република България, включително и предоставяне на статистически данни относно
извършените платежни услуги на територията
на Република България, както и представянето
на БНБ на отчета по чл. 51, ал. 1 от Наредба
№ 3 на БНБ от 2018 г. за условията и реда за
откриване на платежни сметки, за изпълнение
на платежни операции и за използване на
платежни инструменти. Централното звено
за контакт улеснява компетентните органи
на изпращащата държава членка или БНБ
при извършване на надзорни проверки на
представителите и изпълнението на наложени
от компетентните органи надзорни мерки.
(3) Платежната институция предоставя на
БНБ следните документи и информация във
връзка с установяването на централно звено
за контакт:
1. наименование, седалище и адрес на
управление на лицето;
2. единен идентификационен код;
3. списък на лицата, управляващи и представляващи централното звено за контакт;
4. данни за контакт с централното звено
за контакт.
(4) При промяна в данните по ал. 3 платежната институция предоставя съответните
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документи и информация в БНБ в 7-дневен
срок от настъпване на промяната.
(5) Платежната институция предоставя на
БНБ документите и информацията по ал. 3 до
31 януари на годината, следваща календарната година, през която е настъпило някое от
обстоятелствата по ал. 1.
Г л а в а

т р е т а

ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СМЕТК А
Заявление за регистриране
Чл. 17. (1) Заявлението за регистриране
на доставчик на услуги по предоставяне на
информация за сметка в регистъра по чл. 19
от Закона за платежните услуги и платежните
системи се подава писмено до БНБ.
(2) Заявлението съдържа наименование,
седалище и адрес на управление на заявителя, посочване на платежната услуга по
предоставяне на информация за сметка, която
възнамерява да извършва, електронна поща
и интернет страницата на заявителя, ако има
такива, както и данни за лице за контакт по
отношение на предоставените документи.
Необходими документи и информация
Чл. 18. (1) Към заявлението по чл. 17 се
прилагат следните документи и информация
относно заявителя:
1. заверен препис от устава или дружествения договор, а за дружество в процес на
учредяване се представя и заверен препис
от решението на учредителното събрание за
създаване на дружеството и от протокола от
заседанието за избор на управителни органи;
2. декларация и документи от акционерите/
съдружниците за произхода на средствата, с
които са направени вноските срещу записаните акции, съответно дялове, или с които
същите са придобити;
3. единен идентификационен код;
4. информация за това, дали заявителят
е бил регулиран или в момента се регулира
от компетентен орган в сектора на финансовите услуги;
5. изчерпателно описание на дейността
на заявителя за последните 3 години или за
периода на съществуване на дружеството,
освен ако заявителят не е дружество в процес
на учредяване;
6. програма за извършване на дейността,
която включва най-малко:
а) изчерпателно описание на усл у гата
по предоставяне на информация за сметка,
която заявителят възнамерява да извършва,
съдържащо:
аа) проекти на договори между всички
страни, участващи в предоставянето на платежната услуга, ако е приложимо;
бб) общи условия за предоставянето на
услугата по предоставяне на информация за
сметка;
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вв) срокове за изпълнение на услугата по
предоставяне на информация за сметка;
б) предвиден брой на помещенията, в които заявителят възнамерява да предоставя
услугата по предоставяне на информация за
сметка, и техните адреси, ако е приложимо;
в) описание на спомагателните услуги към
услугата по предоставяне на информация
за сметка, включително на дейностите по
смисъла на чл. 20, ал. 1, т. 1 от Закона за
платежните услуги и платежните системи,
ако е приложимо;
г) декларация за това, че заявителят в нито
един момент няма да придобие фактическа
власт върху средствата;
д) декларация за това, дали заявителят
планира да предоставя услуги по предоставяне
на информация за сметка и в други държави
членки или в трети държави;
е) информация за това, дали заявителят
възнамерява през следващите три години да
предоставя или вече предоставя други допълнителни дейности по смисъла на чл. 20 от
Закона за платежните услуги и платежните
системи, различни от дейностите по буква
„в“, включително описание на вида и очаквания обем на дейностите;
ж) информацията, посочена в Насоки на
ЕБО EBA/GL/2017/08;
7. бизнес план и прогнозен бюджет за
първите т ри години от дейност та, които
включват най-малко:
а) план за развитие и икономическа обосновка на дейността, който включва:
аа) етапите на изпълнение на плана за
развитие на дру жеството във връзка със
заявената услуга по предоставяне на информация за сметка и предвиждания график за
изпълнение на плана за развитие с конкретни
периоди за всеки етап;
бб) изчерпателен анализ на съответния
сегмент на пазара на платежни услуги, включително на конкуренцията и конкретните
конкурентни предимства на дружеството;
вв) описание на ползвателите, към които са
насочени предвидените услуги по предоставяне на информация за сметка, маркетинговите
материали и каналите за разпространение;
б) одитирани финансови отчети за последните 3 години или за периода на съществуване
на дружеството или обобщение на финансовото състояние за онези дружества, които
все още не са изготвили годишни финансови
отчети, освен ако заявителят не е дружество
в процес на учредяване;
в) прогнозен бюджет за първите три години от дейността, основан на реалистични
разчети, който показва, че заявителят е в
състояние да използва подходящи и пропорционални системи, ресурси и процедури,
позволяващи надеждното извършване на неговата дейност, в съответствие с насока 4.1,
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буква „в“ от група насоки 4.2 на Насоки на
ЕБО EBA/GL/2017/09, който съдържа:
аа) прогнозни отчет за доходите и баланс,
включително целеви и кризисни сценарии,
както и техните базови допускания, свързани
с обем и стойност на операциите, брой на
клиентите, начин на ценообразуване, среден
размер на операция, очаквано увеличение на
прага на рентабилност;
бб) пояснения за основните източници на
приходи и разходи, финансовите задължения
и капиталовите активи;
вв) схема и подробна разбивка на прогнозните парични потоци за следващите
три години;
8. правила и процедури за управление
на дейността като доставчик на услуги по
предоставяне на информация за сметка, обхващащи дейността на заявителя, неговите
клонове и представители, които включват:
а) описание на организационната структура
в съответствие с насока 5 от група насоки 4.2
от Насоки на ЕБО EBA/GL/2017/09, включително описание на взаимодействието на
заявителя с други доставчици на платежни
услуги и/или платежни системи;
б) управленска рамка и механизми за
вътрешен контрол в съответствие с насока
6 от група насоки 4.2 от Насоки на ЕБО
EBA/GL/2017/09, включително надеждни и
ефективни административни и счетоводни
процедури;
в) процедура за наблюдение, обработване
и проследяване на инциденти, свързани със
сигурността и жалби на клиенти във връзка
със сигурността в съответствие с насока 7
от група насоки 4.2 от Насоки на ЕБО EBA/
GL/2017/09;
г) процедура за записване, наблюдение,
проследяване и ограничаване на достъпа до
чувствителни данни за плащанията в съответствие с насока 8 от група насоки 4.2 от
Насоки на ЕБО EBA/GL/2017/09;
д) мерки за осигуряване на непрекъсваемост на дейността в съответствие с насока 9
от група насоки 4.2 от Насоки на ЕБО EBA/
GL/2017/09, включително ясно описание на
най-важните процеси, ефективните планове
за извънредни ситуации и процедура за редовни тестове и преглед на адекватността и
ефективността на тези планове;
е) правила за сигурност в съответствие с
насока 10 от група насоки 4.2 от Насоки на
ЕБО EBA/GL/2017/09;
9. сп ис ък на л и цат а , у п ра в л я ва щ и и
представляващи заявителя, и на членовете
на неговите органи за управление и надзор;
10. документи и информация по чл. 5 за
у п равл яващите и п редставл яващи те за явителя и членовете на неговите органи за
управление и надзор;
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11. застрахователен договор или друг еквивалентен документ, потвърждаващ наличието
на застраховка „Професионална отговорност“
или друга сравнима гаранция, с размер на
покритието, който е в съответствие с Насоки
на ЕБО EBA/GL/2017/08, посочващ покритието на съответните задължения;
12. документ относно начина, по който заявителят е изчислил минималната стойност на
застраховката „Професионална отговорност“
или друга сравнима гаранция в съответствие
с изискванията на Насоки на ЕБО EBA/
GL/2017/08, включващ всички приложими
компоненти от посочената в чл. 14 формула;
13. декларация, че подадената със заявлението информация и приложените към
заявлението документи са актуални, пълни
и достоверни;
14. документ за платена такса съгласно
чл. 70.
(2) За заявлението и приложените към
него документи и информация се прилагат
съответно разпоредбите на чл. 3, ал. 2 – 9.
(3) След регистрирането му доставчикът
на услуги по предоставяне на информация
за сметка уведомява незабавно БНБ за всяка
промяна в документите и информацията,
предоставени във връзка с регистрацията.
Изисквания за квалификация, професионален
опит и добра репутация
Чл. 19. За лицата, управляващи и представляващи заявителя и за членовете на неговите
органи за управление и надзор, се прилагат
съответно разпоредбите на чл. 4, ал. 1 и 4.
Данни за управляващите и представляващите
заявителя и за членовете на неговите органи
за управление и надзор
Чл. 20. За лицата, управляващи и представляващи заявителя и за членовете на неговите
органи за управление и надзор, се представят
документите и информацията по чл. 5.
Представители и клонове на доставчик на услуги по предоставяне на информация за сметка
Чл. 21. (1) За лицата, у п равл яващи и
представляващи клонове и представители
на заявителя, се прилагат съответно разпоредбите на чл. 4, ал. 3 и 4.
(2) Когато регистриран от БНБ доставчик
на услуги по предоставяне на информация за
сметка възнамерява да извършва услуги по
предоставяне на информация за сметка на
територията на друга държава членка чрез
клон или представител, представя документите и информацията съответно по чл. 15,
ал. 3 и 4.
(3) За клоновете и представителите на
доставчик на услуги по предоставяне на информация за сметка се прилагат съответно
разпоредбите на чл. 15, ал. 5 – 9.
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ДРУЖЕСТВА ЗА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ
Раздел I
Издаване на лиценз за дружество за електронни пари
Заявление за издаване на лиценз
Чл. 22. (1) Заявлението за издаване на лиценз за извършване на дейност като дружество
за електронни пари се подава писмено до БНБ.
(2) Заявлението съдържа наименование,
седалище и адрес на управление на заявителя,
изчерпателно описание на дейността по издаване на електронни пари, която заявителят
възнамерява да извършва, електронна поща
и интернет страницата на заявителя, ако има
такива, както и данни за лице за контакт по
отношение на предоставените документи.
Необходими документи и информация
Чл. 23. (1) Към заявлението по чл. 22 се
прилагат следните документи и информация
относно заявителя:
1. заверен препис от устава или дружествения договор, а за дружество в процес на
учредяване се представя и заверен препис
от решението на учредителното събрание за
създаване на дружеството и от протокола от
заседанието за избор на управителни органи;
2. документи, удостоверяващи, че е внесен
изискуемият капитал съгласно чл. 38 от Закона
за платежните услуги и платежните системи;
за дружество в процес на учредяване се прилага удостоверение от банка, че паричните
вноски са внесени по набирателна сметка, а
за непарични вноски се прилагат документи
по чл. 72 и 73 от Търговския закон;
3. декларация и документи от акционерите/
съдружниците за произхода на средствата, с
които са направени вноските срещу записаните акции, съответно дялове, или с които
същите са придобити;
4. единен идентификационен код;
5. информация за това, дали заявителят е
бил регулиран, или в момента се регулира от
компетентен орган в сектора на финансовите
услуги;
6. изчерпателно описание на дейността
на заявителя за последните 3 години или за
периода на съществуване на дружеството,
освен ако заявителят не е дружество в процес
на учредяване;
7. програма за извършване на дейността,
която включва най-малко:
а) изчерпателно описание на дейностите по
издаване, разпространение и обратно изкупуване на електронни пари и предоставяне на
платежни услуги, които заявителят възнамерява да извършва, съдържащо посочване по
отношение на всяка от предвидените услуги на:
аа) схема на потока на средствата;
бб) описание на процеса на сетълмент на
средствата;
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вв) проекти на договори между всички
страни, участващи в предоставянето на платежни услуги, включително такива с платежни
картови схеми, ако е приложимо;
гг) срокове за изпълнение на услугите,
свързани с дейността по издаване на електронни пари, и ако е приложимо, сроковете
за изпълнение на платежните операции в
съответствие с чл. 87 и 88 от Закона за платежните услуги и платежните системи;
б) копие от проект на договор меж ду
издателя и държателя на електронни пари
и проект на рамков договор по смисъла на
чл. 59, ал. 2 от Закона за платежните услуги
и платежните системи за предоставяне на
платежни услуги, ако заявителят предвижда
да предоставя такива;
в) предвиден брой на помещенията, в които
заявителят възнамерява да издава, разпространява и изкупува обратно електронни пари или
предоставя платежните услуги, включително
чрез клонове или представители, и техните
адреси, ако е приложимо;
г) описание на спомагателните дейности
към издаването на електронни пари или
предоставянето на платежните услуги, включително на дейностите по смисъла на чл. 42,
ал. 1, т. 3 от Закона за платежните услуги и
платежните системи, ако е приложимо;
д) декларация за това, дали заявителят възнамерява да отпуска кредити съгласно чл. 21
от Закона за платежните услуги и платежните
системи и в какви размери, ако предвижда
да предоставя платежни услуги в допълнение
към дейността по издаване, разпространение
и обратно изкупуване на електронни пари;
е) декларация за това, дали заявителят ще
придобива фактическа власт върху средствата;
ж) декларация за това, дали заявителят
планира да издава, разпространява и изкупува обратно електронни пари или предоставя
платежни услуги в други държави членки или
в трети държави;
з) информация за това, дали заявителят
възнамерява през следващите три години да
извършва или вече извършва допълнителни
дейности по смисъла на чл. 42 от Закона за
платежните услуги и платежните системи,
различни от дейностите по буква „г“, включително описание на вида и очаквания обем
на дейностите;
и) информацията, посочена в Насоки на
ЕБО EBA/GL/2017/08, в случай че заявителят
възнамерява да предоставя платежни услуги
по чл. 4, т. 7 и 8 от Закона за платежните
услуги и платежните системи;
8. бизнес план и прогнозен бюджет за първите три години от дейността, които включват
най-малко:
а) план за развитие и икономическа обосновка на дейността, който включва:
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аа) етапите на изпълнение на плана за развитие на дружеството във връзка с издаването,
разпространението и обратното изкупуване
на електронни пари или с предоставянето на
заявените платежни услуги и предвиждания
график за изпълнение на плана за развитие
с конкретни периоди за всеки етап;
бб) изчерпателен анализ на пазара на електронни пари и ако заявителят предвижда да
предоставя платежни услуги – на съответния
сегмент на пазара на платежни услуги, включително на конкуренцията и конкретните
конкурентни предимства на дружеството;
вв) описание на държателите на електронни
пари и на ползвателите на платежни услуги,
към които са насочени предвидените услуги,
ако заявителят предвижда да предоставя платежни услуги, маркетинговите материали и
каналите за разпространение;
б) одитирани финансови отчети за последните 3 години или за периода на съществуване
на дружеството или обобщение на финансовото
състояние за онези дружества, които все още
не са изготвили годишни финансови отчети,
освен ако заявителят не е дружество в процес
на учредяване;
в) прогнозен бюджет за първите три години
от дейността, основан на реалистични разчети,
който показва, че заявителят е в състояние
да използва подходящи и пропорционални
системи, ресурси и процедури, позволяващи
надеждното извършване на неговата дейност,
в съответствие с насока 4.1, буква „в“ от група
насоки 4.3 на Насоки на ЕБО EBA/GL/2017/09,
който съдържа:
аа) прогнозни отчет за доходите и баланс,
включително целеви и кризисни сценарии,
както и техните базови допускания, свързани
с обем и стойност на операциите, брой на
клиентите, начин на ценообразуване, среден
размер на операция, очаквано увеличение на
прага на рентабилност;
бб) пояснения за основните източници на
приходи и разходи, финансовите задължения
и капиталовите активи;
вв) схема и подробна разбивка на прогнозните парични потоци за следващите три години;
г) информация за собствения капитал,
включително размера и подробно описание
на елементите на началния капитал, както
е посочено в чл. 38 от Закона за платежните
услуги и платежните системи;
д) информация за минималния размер на
необходимия собствен капитал в съответствие
с чл. 39, ал. 3 от Закона за платежните услуги и платежните системи, ако дружеството
възнамерява да предоставя само услуги по
издаване, разпространение и обратно изкупуване на електронни пари, или в съответствие
с чл. 9, ал. 1 и 2 от Закона за платежните услуги и платежните системи, ако дружеството
предвижда да предоставя и платежни услуги,
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която включва годишна прогноза за неговия
размер и разбивка по елементи на собствения
капитал за три години;
9. правила и процедури за управление на
дейността като дружество за електронни пари,
обхващащи дейността на заявителя, неговите
клонове и представители, които включват:
а) описание на организационната структура
в съответствие с насока 5 от група насоки 4.3
на Насоки на ЕБО EBA/GL/2017/09, включително описание на взаимодействието на
заявителя с други доставчици на платежни
услуги и/или платежни системи;
б) управленска рамка и механизми за
вътрешен контрол в съответствие с насока 8
от група насоки 4.3 на Насоки на ЕБО EBA/
GL/2017/09, включително надеждни и ефективни административни и счетоводни процедури;
в) механизми за вътрешен контрол, използвани срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма в съответствие с
насока 14 от група насоки 4.3 на Насоки на
ЕБО EBA/GL/2017/09;
г) проект на вътрешни правила за мерки
срещу изпиране на пари и финансиране на
тероризма;
д) процедура за наблюдение, обработване
и проследяване на инциденти, свързани със
сигурността и жалби на клиенти във връзка
със сигурността в съответствие с насока 9
от група насоки 4.3 на Насоки на ЕБО EBA/
GL/2017/09;
е) процедура за записване, наблюдение,
проследяване и ограничаване на достъпа до
чувствителни данни за плащанията в съответствие с насока 10 от група насоки 4.3 на
Насоки на ЕБО EBA/GL/2017/09;
ж) мерки за осигуряване на непрекъсваемост на дейността в съответствие с насока 11
от група насоки 4.3 на Насоки на ЕБО EBA/
GL/2017/09, включително ясно описание на
най-важните процеси, ефективните планове
за извънредни ситуации и процедура за редовни тестове и преглед на адекватността и
ефективността на тези планове;
з) принципите, прилагани при събирането
на статистически данни за резултатите от работата, операциите и измамите в съответствие
с насока 12 от група насоки 4.3 на Насоки на
ЕБО EBA/GL/2017/09;
и) правила за сигурност в съответствие с
насока 13 от група насоки 4.3 на Насоки на
ЕБО EBA/GL/2017/09;
10. мерки за защита на средствата на
държателите на електронни пари и/или на
ползвателите на платежни услуги, както и
на използваните платежни инструменти в
съответствие с насока 7.1 от група насоки 4.3
на Насоки на ЕБО EBA/GL/2017/09;
11. списък на лицата, у п равл яващи и
представляващи заявителя, и на членовете
на неговите органи за управление и надзор;
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12. списък с акционерите/съдружниците
и притежаваните от тях акции/дялове от
капитала, съдържащ техния единен идентификационен код или лични данни по документ
за самоличност;
13. схема, показваща структурата на заявителя, която включва наименованието и
процентното съотношение на участието (в
капитала/правото на глас) на всяко лице,
което притежава или ще притежава пряко
или косвено квалифицирано дялово участие
по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 36 от
Регламент (ЕС) № 575/2013 в капитала на
заявителя, като се посочват лицата, които
се считат за притежатели на квалифицирано
участие;
14. списък на лицата, които пряко или
косвено притежават квалифицирано дялово
участие по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 36
от Регламент (ЕС) № 575/2013 в капитала на
заявителя, съдържащ посочване за всяко от
лицата на брой и вид на акциите или други
дялови участия, които са записани или ще
бъдат записани, и номиналната стойност на
тези акции или други дялови участия;
15. описание на групата, към която принадлежи заявителят, и информация за предприятието майка, ако е приложимо;
16. списък на лицата, с които заявителят
се намира в тесни връзки по смисъла на
чл. 4, параграф 1, т. 38 от Регламент (ЕС)
№ 575/2013, съдържащ посочване на естеството на тесните връзки по отношение на всяко
едно от лицата;
17. документи и информация по чл. 25 за
управляващите и представляващите заявителя
и членовете на неговите органи за управление и надзор;
18. документи и информация по чл. 26 за
лицата, притежаващи квалифицирано дялово
участие;
19. документи и информация по чл. 32 за
представителите и клоновете, които ще бъдат
използвани от заявителя, ако той предвижда
да има такива;
20. идентификационни данни за определеното съгласно чл. 10, ал. 4, т. 13 от Закона
за платежните услуги и платежните системи
одиторско дружество, регистриран одитор съгласно Закона за независимия финансов одит,
които да включват наименование, седалище
и адрес на управление и данни за контакт;
21. застрахователен договор или друг еквивалентен документ, потвърждаващ наличието
на застраховка „Професионална отговорност“
или друга сравнима гаранция, с размер на
покритието, който е в съответствие с Насоки
на ЕБО EBA/GL/2017/08, посочващ покритието на съответните задължения, в случай
че заявителят възнамерява да предоставя
платежни услуги по чл. 4, т. 7 и 8 от Закона
за платежните услуги и платежните системи;
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22. документ относно начина, по който заявителят е изчислил минималната стойност на
застраховката „Професионална отговорност“,
или друга сравнима гаранция в съответствие
с изискванията на Насоки на ЕБО EBA/
GL/2017/08, включващ всички приложими
компоненти от посочената в чл. 14 формула,
в случай че заявителят възнамерява да предоставя платежни услуги по чл. 4, т. 7 и 8 от
Закона за платежните услуги и платежните
системи;
23. декларация, че подадената със заявлението информация и приложените към
заявлението документи са актуални, пълни
и достоверни;
24. документ за платена такса съгласно
чл. 70.
(2) За заявлението и приложените към
него документи и информация се прилагат
разпоредбите на чл. 3, ал. 2 – 9.
Изисквания за квалификация, професионален
опит и добра репутация
Чл. 24. За лицата, управляващи и представляващи заявителя, за членовете на неговите
органи за управление и надзор, както и за
физическите лица, които пряко или косвено
притежават квалифицирано дялово участие
в капитала на заявителя, и за лицата, които
по закон представляват юридическите лица,
притежаващи пряко или косвено квалифицирано дялово участие в капитала на заявителя,
се прилагат съответно разпоредбите на чл. 4,
ал. 1, 2 и 4.
Данни за управляващите и представляващите
заявителя и за членовете на неговите органи
за управление и надзор
Чл. 25. За лицата, управляващи и представляващи заявителя и за членовете на неговите
органи за управление и надзор, се представят
документите и информацията по чл. 5.
Данни за лицата, притежаващи квалифицирано
дялово участие
Чл. 26. (1) За всяко физическо или юридическо лице, което притежава или е записало
пряко или косвено квалифицирано дялово
участие по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 36
от Регламент (ЕС) № 575/2013 в капитала на
дружеството заявител, се представят документите и информацията по чл. 6, ал. 1 и 2.
(2) Заявителят не представя документи и
информация по чл. 6, ал. 2, когато юридическото лице, което притежава или е записало
квалифицирано дялово участие, е БНБ или
лицензиран от БНБ доставчик на платежни
услуги. В този случай Българската народна банка може да поиска предоставяне на
допълнителни документи и информация за
удостоверяване спазването на съответните
изисквания съгласно Закона за платежните
услуги и платежните системи.
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Одобрение за придобиване на контрол върху
участието в капитала
Чл. 27. Физическо или юридическо лице,
което желае да получи от БНБ предварително
одобрение по смисъла на чл. 14 от Закона за
платежните услуги и платежните системи да
придобие или да увеличи, пряко или косвено,
акции/дружествени дялове или права на глас
по акции/дружествени дялове в дружеството
за електронни пари, лицензирано от БНБ,
ако в резултат на придобиването участието
му става квалифицирано по смисъла на чл. 4,
параграф 1, т. 36 от Регламент (ЕС) № 575/2013
или ако това участие достига или надхвърля
праговете от 20, 30 или 50 на сто от акциите/
дружествените дялове или права на глас по
акциите/дружествените дялове, както и когато дружеството за електронни пари става
дъщерно дружество, следва да подаде до БНБ
писмено заявление за решението си за придобиване, към което се прилагат документите
и информацията по чл. 7.
Раздел II
Капитал на дружество за електронни пари
Общи положения
Чл. 28. (1) В началния капитал по чл. 38
от Закона за платежните услуги и платежните
системи, с който дружеството за електрони
пари трябва да разполага към момента на
получаване на лиценз, се включват един или
повече от елементите по чл. 8, ал. 1, т. 1 – 5.
(2) За началния капитал на дружеството
за електронни пари се прилагат съответно
разпоредбите на чл. 8, ал. 2 и 3.
(3) По всяко време на извършване на
дейността дружеството за електронни пари е
длъжно да разполага със собствен капитал в
размер, който не може да спада под по-голямата от стойностите по чл. 38 или по чл. 39,
ал. 2 – 6 от Закона за платежните услуги и
платежните системи.
(4) Когато дружеството за електронни пари
принадлежи към същата група, към която
принадлежи и друго дружество за електронни
пари, кредитна институция, платежна институция, инвестиционен посредник, дружество
за управление на активи или застрахователно
или презастрахователно дружество, елементите, изпълняващи условията за собствен
капитал, не могат да бъдат използвани повече
от веднъж при изчисляването му. Това изискване се прилага и когато дружеството за
електронни пари осъществява допълнителни
дейности по чл. 42 от Закона за платежните
услуги и платежните системи.
(5) Когато дружеството за електронни пари
извършва някоя от допълнителните дейности
по чл. 42 от Закона за платежните услуги и
платежните системи и стойността на електронните пари в обращение не е предварително известна, дружеството за електронни
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пари може да изчисли размера на собствения
капитал въз основа на представителен дял,
за който се предполага, че ще се използва
за издаване на електронни пари, ако такъв
представителен дял може да бъде разумно
оценен въз основа на исторически данни и
по задоволителен начин.
(6) Когато дружеството за електронни пари
не е извършвало стопанска дейност в достатъчно дълъг срок, изискванията за размер на
собствения капитал се изчисляват въз основа
на прогнозни данни за електронните пари
в обращение, подкрепени от представения
бизнес план, които подлежат на корекции в
този бизнес план.
Отчети за собствения капитал
Чл. 29. (1) Дружеството за електронни
пари съставя отчет за собствения капитал
въз основа на баланса към последната дата
на всяко тримесечие. Отчетът се предоставя
в управление „Банково“ на БНБ до 15-о число на месеца, следващ отчетния тримесечен
период.
(2) Българската народна банка може да
изиска от дружеството за електронни пари
да предостави отчета за собствения капитал
по ал. 1 с друга периодичност и краен срок
за представяне на отчета.
(3) Българската народна банка може да
изиска от дружеството за електронни пари
да предостави информация за собствения
капитал на консолидирана основа за определен период.
(4) Подуправителят, ръководещ управление „Банково“ на БНБ, определя с указания
формата и съдържанието на отчета по ал. 1.
Допълнителни сведения
Чл. 30. Дружеството за електронни пари е
длъжно да уведоми БНБ за допълнителните
дейности по чл. 42 от Закона за платежните
услуги и платежните системи, които възнамерява да извършва, в едномесечен срок преди
да започне извършването им.
Задължения за предоставяне на информация от
дружеството за електронни пари
Чл. 31. (1) Дружество, лицензирано да
извършва дейност като дружество за електронни пари, предоставя на БНБ годишни
финансови отчети и междинни финансови
отчети съгласно разпоредбите съответно на
чл. 12, ал. 1 и 2.
(2) Дружество за електронни пари незабавно
уведомява БНБ в следните случаи:
1. ако платежоспособността му е застрашена;
2. ако собственият капитал на дружеството
за електронни пари е спаднал под по-голямата от стойностите по чл. 38 или по чл. 39,
ал. 2 – 6 от Закона за платежните услуги и
платежните системи.
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Раздел III
Представители и клонове на дружество за
електронни пари
Вписване на представител и клон
Чл. 32. (1) Дружество за електронни пари
не може да издава електронни пари чрез
представители.
(2) Дружество за електронни пари може
да разпространява и изкупува обратно електронни пари и да предоставя платежни услуги
чрез представители.
(3) Когато лицензирано от БНБ дружество
за електронни пари възнамерява да извършва
на територията на Република България чрез
представител посочените в ал. 2 дейности,
представя в БНБ следните документи и информация:
1. описание на услугите, които дружеството
за електронни пари ще извършва чрез представителя;
2. документите и информацията по чл. 15,
ал. 1, т. 1, 2, 4, 5, 6 и 7.
(4) Когато представителят е лицензирано
или регистрирано от БНБ дружество, дружеството за електронни пари може да представи
на БНБ само информация за датата и номера
на вече представена в БНБ информация съгласно изискванията на друг нормативен акт,
която отговаря на съдържанието и обема на
изискваната по ал. 3 информация.
(5) Когато лицензирано от БНБ дружество
за електронни пари възнамерява да извършва
посочените в ал. 2 дейности чрез представител на територията на друга държава членка,
представя в БНБ описание на услугите, които
дружеството за електронни пари ще извършва чрез представителя, както и документи и
информация по чл. 15, ал. 3.
(6) Когато лицензирано от БНБ дружество
за електронни пари възнамерява да извършва
дейност чрез клон на територията на друга
държава членка, представя в БНБ описание
на услугите, които дружеството за електронни
пари ще извършва чрез клона, както и документи и информация по чл. 15, ал. 4.
(7) В 7-дневен срок от съобщаване на дружеството за електронни пари на решението
на БНБ за вписване на представителя или
клона по чл. 32, ал. 7 от Закона за платежните
услуги и платежните системи дружеството за
електронни пари уведомява БНБ за датата,
от която ще започне да извършва дейност
чрез представител или клон на територията
на друга държава членка.
(8) Вписването, отказът за вписване и
заличаването на представител или клон на
дружество за електронни пари от БНБ във
водения от нея регистър по чл. 19 от Закона
за платежните услуги и платежните системи
се извършва със заповед на подуправителя,
ръководещ управление „Банково“, на осно-
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ванията, предвидени в чл. 43 от Закона за
платежните услуги и платежните системи.
(9) В регистъра при БНБ се вписват и дружествата за електронни пари, лицензирани в
Република България, които извършват дейност
директно или чрез клон или извършват посочените в ал. 2 дейности чрез представител
на територията на друга държава членка след
изпълнение на изискванията по чл. 43 от
Закона за платежните услуги и платежните
системи.
(10) Представител на дружество за електронни пари не може да извършва дейностите
по ал. 2 чрез трети лица.
(11) При промяна в данните по ал. 3, 5 и 6
дружеството за електронни пари предоставя
съответните документи и информация в БНБ
в 7-дневен срок от настъпване на промяната.
Централно звено за контакт
Чл. 33. (1) Дружество за електронни пари,
лицензирано в друга държава членка, което
извършва на територията на Република България дейностите по чл. 32, ал. 2 чрез представители, следва да установи централно звено за
контакт в Република България, в случай че:
1. броят на представителите, чрез които
дружеството за електронни пари извършва
дейност на територията на Република България съгласно правото на установяване, е
най-малко десет;
2. стойността на извършените платежни
операции и/или разпространените електронни
пари на територията на Република България
чрез представители съгласно правото на
установяване или свободно предоставяне на
услуги за предходната календарна година,
включително на платежните операции, инициирани при предоставяне на услугата по
чл. 4, т. 7 от Закона за платежните услуги и
платежните системи, надвишава 6 млн. лв.
или тяхната равностойност в друга валута и
дружеството за електронни пари извършва
дейност на територията на Република България съгласно правото на установяване чрез
най-малко двама представители; или
3. общият брой на платежните операции
и/или разпространените електронни пари
на територията на Република България чрез
представители съгласно правото на установяване или свободно предоставяне на услуги за
предходната календарна година, включително
броят на платежните операции по чл. 4, т. 7
от Закона за платежните услуги и платежните системи, надвишава 100 000 операции
и дружеството за електронни пари извършва
дейност на територията на Република България съгласно правото на установяване чрез
най-малко двама представители.
(2) Дружеството за електронни пари възлага
на централното звено за контакт комуникацията със и докладването на информация на
БНБ относно дейността на представителите
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на дружеството за електронни пари на територията на Република България, включително и
предоставяне на статистически данни относно
извършените платежни услуги и разпространените електронни пари на територията на
Република България, както и представянето
на БНБ на отчета по чл. 51, ал. 2 и ако е
приложимо, по чл. 51, ал. 1 от Наредба № 3
на БНБ от 2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение
на платежни операции и за използване на
платежни инструменти. Централното звено
за контакт улеснява компетентните органи
на изпращащата държава членка или БНБ
при извършване на надзорни проверки на
представителите и изпълнението на наложени
от компетентните органи надзорни мерки.
(3) Дружеството за електронни пари предоставя на БНБ документите и информацията
по чл. 16, ал. 3 във връзка с установяването
на централно звено за контакт.
(4) При промяна в данните по ал. 3 дружеството за електронни пари предоставя
съответните документи и информация в БНБ
в 7-дневен срок от настъпване на промяната.
(5) Дружеството за електронни пари предоставя на БНБ документите и информацията
по ал. 3 до 31 януари на годината, следваща
календарната година, през която е настъпило
някое от обстоятелствата по ал. 1.
Г л а в а

п е т а

ПЛАТЕЖНИ СИСТЕМИ
Раздел I
Издаване на лиценз за опериране на платежна
система с окончателност на сетълмента
Заявление за издаване на лиценз
Чл. 34. (1) Заявлението за издаване на
лиценз за оператор на платежна система с
окончателност на сетълмента се подава писмено до БНБ.
(2) Заявлението съдържа наименование
на платежната система, наименование, седалище и адрес на управление на заявителя,
изчерпателно описание на дейността, която
заявителят възнамерява да извършва, наименование, седалище и адрес на управление на
участниците в системата, електронна поща и
интернет страницата на заявителя, ако има
такива, както и данни за лице за контакт по
отношение на предоставените документи.
Необходими документи и информация
Чл. 35. (1) Към заявлението се прилагат
следните документи и информация относно
заявителя:
1. заверен препис от устава, а за дружество
в процес на учредяване се представя и заверен препис от решението на учредителното
събрание за създаване на дружеството и от
протокола от заседанието за избор на управителни органи;
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2. документи, удостоверяващи, че изискуемият капитал съгласно чл. 136, ал. 1, т. 2 от
Закона за платежните услуги и платежните
системи е изцяло внесен; за дружество в процес на учредяване се прилага удостоверение
от банка, че паричните вноски са внесени
по набирателна сметка, а за непарични вноски – документи по чл. 72 и 73 от Търговския
закон;
3. декларация и документи за произхода
на средствата, с които са направени вноските
срещу записаните акции или с които същите
са придобити;
4. единен идентификационен код;
5. изчерпателно описание на дейността
на заявителя и одитирани финансови отчети
за последните 3 години или за периода на
съществуване на дружеството, освен ако заявителят не е новоучредяващо се дружество;
6. правила за управление на дейността
по опериране на платежната система, които
включват:
а) описание на организационната структура
и нивата на отговорност и правила за определяне и контрол на отговорностите;
б) правила за управление на системата,
осигуряващи нейното сигурно и нормално
функциониране, които съдържат информацията по чл. 43, ал. 2;
в) правила за управление на рисковете,
които съдържат информацията по чл. 44, ал. 1,
както и план по чл. 44, ал. 5;
г) правила за установяване, управление,
контрол и докладване на всеки отделен вид
риск, на който е изложен или може да бъде
изложен операторът на платежната система
и/или участниците в нея, съгласно чл. 45,
47, 50 и 51;
7. изчерпателно описание на техническите,
организационните и функционалните мерки
във връзка с дейността на системата, които
включват:
а) описание на принципа на опериране
на платежната система и метода на сетълмент на насрещни вземания и задължения
на участниците, гарантиращи възможността
за извършване на сетълмента на приетите
платежни нареждания, съгласно чл. 136, ал. 1
т. 11 от Закона за платежните услуги и платежните системи;
б) мерки за осигуряване на непрекъсваемост
и надеждност във връзка с оперирането на
платежната система съгласно изискванията
на чл. 52 и 53;
в) описание на организацията и управлението на информационната система, включително начина за записване, наблюдение,
проследяване и ограничаване на достъпа
до информацията и данните на клиентите,
обхващащи заявителя и участниците в платежната система;
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г) правила и процедури при неизпълнение
от страна на участник, които съдържат информацията по чл. 49, ал. 1;
д) изчерпателно описание на условията за
възлагане на дейности на външни изпълнители, които съдържат данни за изпълнителя,
описание на възлаганите дейности, проекти
на договори за възлагането;
е) правила за уведомяване за обстоятелствата по чл. 61 и за статистическата отчетност
по тази наредба;
8. стратегия и бизнес план на заявителя за
дейността във връзка с опериране на платежната система за период не по-малко от три
години от функционирането є, които съдържат:
а) план за развитие, икономическа обосновка на дейността и прогнозен бюджет за
първите три години от дейността, основани
на реалистични разчети и демонстриращи
възможностите на заявителя да използва
финансови и технически ресурси, системи и
процедури, осигуряващи надлежно извършване на дейността, за която желае да бъде
лицензиран;
б) описание на техническата и ресурсната
обезпеченост за дейностите на системата,
вк л юч и т ел но оси г у ря ва не на под ход я ща
компютърна, информационна, счетоводна и
деловодна система, съгласно изискванията
на чл. 40 и 41;
в) описание на организационните предпоставки за осъществяване дейностите на
системата, включващи организационна схема
и щатна структура на дружеството, както и
списък с лица за контакт, които ще получават
известия, подавани от БНБ;
9. правила на платежната система, които
да съдържат най-малко информацията по
чл. 127, ал. 2 от Закона за платежните услуги
и платежните системи, както и проект на
писмено споразумение, съдържащо общи правила и стандартни процедури за извършване
на преводи, което ще бъде сключено между
всички участници в платежната система, или
проект на двустранно споразумение, което ще
се сключи между оператора на платежната
система и всеки един от участниците в системата, за които са изпълнени изискванията
на чл. 42;
10. списък с акционерите и притежаваните
от тях акции от капитала, съдържащ техния
единен идентификационен код или лични
данни по документ за самоличност;
11. списък на лицата, които пряко или
косвено притежават квалифицирано дялово
участие по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 36
от Регламент (ЕС) № 575/2013 в капитала на
заявителя, съдържащ посочване за всяко от
лицата на брой и вид на акциите, които са
записани или ще бъдат записани, и номиналната стойност на тези акции;
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12. списък на лицата, с които заявителят се
намира в тесни връзки по смисъла на чл. 4,
параграф 1, т. 38 от Регламент (ЕС) № 575/2013,
съдържащ посочване на естеството на тесните
връзки по отношение на всяко едно от лицата;
13. списък на лицата, управляващи и представляващи заявителя, и членовете на неговите
органи за управление и надзор;
14. документи и информация по чл. 37 и
38 за управляващите и представляващите
заявителя и членовете на неговите органи
за управление и надзор, както и за лицата,
притежаващи квалифицирано дялово участие;
15. документ за платена такса съгласно
чл. 70.
(2) Ако операторът на платежна система
с окончателност на сетълмента възнамерява
освен оперирането на платежната система да
извършва и други дейности, към заявлението
за издаване на лиценз се прилага информация
за съответните дейности и свързаните с тях
услуги, както и за начина на извършването им.
(3) Когато дейностите по ал. 2 представляват предоставяне на технически, информационни и комуникационни услуги, подпомагащи
предоставянето на платежни услуги от доставчици на платежни услуги, към заявлението за
издаване на лиценз се прилагат документи и
информация, удостоверяващи изпълнението
на изискванията на чл. 136, ал. 3 от Закона
за платежните услуги и платежните системи.
(4) За заявлението и приложените към
него документи и информация се прилага
чл. 3, ал. 2 – 9.
Изисквания за квалификация, професионален
опит и добра репутация
Чл. 36. За лицата, управляващи и представляващи заявителя, за членовете на неговите
органи за управление и надзор, за физическите
лица, които пряко или косвено притежават
квалифицирано дялово участие в капитала на
заявителя, както и за лицата, които по закон
представляват юридическите лица, притежаващи пряко или косвено квалифицирано дялово
участие в капитала на заявителя, както и за
промяна в тези лица, се прилагат съответно
разпоредбите на чл. 4, ал. 1, 2 и 4.
Данни за управляващите и представляващите
заявителя и за членовете на неговите органи
за управление и надзор
Ч л. 37. (1) За лицата, у п равл яващ и и
представляващи заявителя, и за членовете
на неговите органи за управление и надзор
се представят документите и информацията
по чл. 5.
(2) Заявителят не представя документите
и информацията по ал. 1, когато лицата, управляващи и представляващи заявителя, или
членовете на неговите органи за управление
и надзор са членове на управителния съвет
(съвета на директорите) или надзорния съвет
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на лицензирана от БНБ банка или са членове
на Управителния съвет на БНБ. В този случай
Българската народна банка може да поиска
предоставяне на допълнителни документи и
информация за удостоверяване спазването
на съответните изисквания съгласно Закона
за платежните услуги и платежните системи.
Данни за лицата, притежаващи квалифицирано
дялово участие
Чл. 38. (1) За всяко физическо или юридическо лице, което притежава или е записало
пряко или косвено квалифицирано дялово
участие по смисъла на член 4, параграф 1,
точка 36 от Регламент (ЕС) № 575/2013 в
капитала на дружеството-заявител, се представят документите и информацията по чл. 6,
ал. 1 и 2.
(2) При прехвърляне на акции в капитала
на оператора на платежна система ал. 1 се
прилага съответно, като документите и информацията се представят преди извършване
на прехвърлянето.
(3) Заявителят не представя документи и
информация по ал. 1, когато юридическото лице, което притежава или е записало
квалифицирано дялово участие, е БНБ или
лицензирана от БНБ банка. В този случай
Българската народна банка може да поиска
предоставяне на допълнителни документи и
информация за удостоверяване спазването
на съответните изисквания съгласно Закона
за платежните услуги и платежните системи.
Раздел II
Изисквания към дейността на оператор на
платежна система с окончателност на сетълмента, лицензиран от БНБ
Съобразяване с изискванията
Чл. 39. С цел осигуряване на безпроблемно
предоставяне на услуги от платежна система с
окончателност на сетълмента по всяко време
на извършване на дейността си операторът на
платежната система изпълнява изискванията, посочени в този раздел, по отношение на
всяка оперирана от него платежна система с
окончателност на сетълмента.
Техническа обезпеченост
Чл. 40. Операторът на платежна система
трябва да осигури подходящи техническа база
и помещения, които да позволяват постоянна,
надеждна и стабилна поддръжка на бизнес
процесите по предоставяне услугите на платежната система.
Оперативни процедури
Чл. 41. (1) Операторът на платежна система
определя и прилага оперативни процедури,
които се извършват в отделните фази на приемане и обработка на нареждания, сетълмент
на вземания и задължения, изпращане на
информация до участниците в платежната
система и до агента по сетълмент.
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(2) Ангажираните с изпълнение на оперативните процедури служители се уведомяват
за тях и обучават с оглед надлежното им
изпълнение.
Правна сигурност
Чл. 42. (1) Операторът на платежна система
осигурява, че правилата, процедурите и договорните отношения във връзка с функционирането на системата са ясни и съобразени с
изискванията на Закона за платежните услуги
и платежните системи и на подзаконовите
актове по прилагането му.
(2) Операторът на платежната система
регламентира по ясен и разбираем начин
приложимите спрямо участниците в системата
правила, процедури и договорни отношения
във връзка с функционирането на системата, както и че българското законодателство
урежда споразумението за системата.
(3) В случай че правилата на системата
позволяват участници в системата да бъдат
лица, установени извън Република България,
както и в случай на оперативно съвместима
система, операторът на системата удостоверява, че правилата, процедурите и договорните
отношения във връзка с функционирането на
системата са валидни във всички съответни
правни системи и че действията, които операторът предприема съгласно тези правила,
процедури и договорни отношения, няма да
бъдат обявени за нищожни, унищожаеми,
отменени или изпълнението им няма да бъде
спирано. Операторът определя и прилага
подходящи мерки за установяване и ограничаване на рисковете, които произтичат от
всяко потенциално несъответствие между
съответните правни системи и българското
законодателство.
Управление
Чл. 43. (1) Операторът на платежна система прилага надеждни и прозрачни правила
за управление на системата, осигуряващи
нейното сигурно и нормално функциониране.
(2) Правилата по ал. 1 следва ясно да определят ролите и отговорностите на органите
за управление и надзор на оператора, които
включват определяне на:
1. ясни стратегически цели за развитие на
платежната система;
2. ефективни процедури за функциониране
на органите за управление и надзор на оператора, включващи процедури за идентифициране
и управление на конфликти на интереси по
отношение на членовете им;
3. процедури за осигуряване на ефективен
подбор, наблюдение и когато е приложимо,
отстраняване на членове на органите за управление на оператора;
4. механизми за вътрешен контрол и свързаните с тях процедури, осъществяването на
надзор за тяхното изпълнение, както и оси-
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гуряване на редовен преглед и извършване на
тестове на тези механизми и свързаните с тях
процедури от добре обучени и достатъчно на
брой служители, отговарящи за управлението
на риска и вътрешния контрол;
5. правила за управление на рисковете и
осъществяване на надзор за спазването им,
както и активно участие в цялостния процес
по управление и контрол на рисковете.
(3) Органите за управление и надзор на
оператор на платежна система осигуряват,
че дейностите по извършване на операции,
управление на риска и вътрешен контрол са
отделени една от друга.
(4) Органите за управление и надзор на
оператор на платежна система осигуряват, че
дейностите по ал. 3 се изпълняват от служители, на които са осигурени достатъчно правомощия, независимост, средства за изпълнението
им, както и възможност за докладване пред
управителните и надзорните органи.
(5) Органите за управление и надзор на
оператор на платежна система преглеждат
ц ялостната си работа най-ма лко веднъж
годишно, включително и на работата на отделните членове.
Правила за управление на рисковете
Чл. 44. (1) Операторът на платежна система
определя и прилага правила за управление
на рисковете, които обхващат и участниците
в системата и включват:
1. политиката за риск толеранс на оператора
на платежната система, както и мерките за
управление на риска;
2. отговорностите и начина на докладване
на органите за управление и надзор на оператора при вземане на решения, свързани с
рисковете;
3. отговорностите и начина на вземане на
решения при извънредни ситуации;
4. функциите по вътрешен контрол.
(2) Операторът на платежна система преглежда правилата по ал. 1 най-малко веднъж
годишно.
(3) Операторът на платежна система насърчава участниците да управляват и ограничават
рисковете, които носят за системата, като определя ефективни механизми за обезщетение
и/или за разпределяне на загубите.
(4) Операторът на платежна система преглежда рискове, на които е изложена или
може да бъде изложена платежната система,
най-малко веднъж годишно. Операторът на
платежната система разработва мерки за управление на риска, които са пропорционални
на установеното равнище на риск.
(5) Операторът преглежда и оценява системно важните операции и услуги на платежната система най-малко веднъж годишно.
Въз основа на тази оценка операторът изготвя
план за възстановяване на дейността или
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за организирано поетапно прекратяване на
дейността на платежната система. Планът
трябва да съдържа мерките за възстановяване
на платежната система или за организирано поетапно прекратяване на дейността на
платежната система, както и процедурите за
прилагане на тези мерки.
(6) Системно важни операции и услуги по
ал. 5 са всички операции и услуги, осигуряващи нормалното функциониране на платежната
система по отношение на нейната сигурност,
наличност и навременно приключване на изпълнението на задълженията по извършените
чрез системата платежни операции.
Управление на финансовите рискове
Чл. 45. (1) Кредитен риск е рискът, че
участник в платежна система няма да бъде
в състояние да изпълни изцяло свое задължение нито когато то стане изискуемо, нито
в по-късен момент.
(2) Ликвиден риск е рискът, че участник в
платежна система няма да може да изпълни
свое задължение изцяло и в срок, без да бъде
неплатежоспособен, тъй като той може да
изпълни задължението в по-късен момент.
(3) Операторът на платежна система определя всички източници на кредитен и ликвиден
риск, присъщи на системата, като съставя и
прилага правила за ежедневно наблюдение и
измерване на задълженията на участниците
както в нормални, така и в извънредни ситуации, произтичащи от клиринга и сетълмента
на извършените чрез системата платежни
операции.
(4) При платежна система за отложен нетен
сетълмент, която гарантира извършването
на сетълмент, операторът формира кредитна
експозиция спрямо участниците си в рамките
на операциите на системата. Операторът на
платежна система за отложен нетен сетълмент,
която гарантира извършването на сетълмент,
и участниците в нея създават гаранционни
механизми или уговарят предоставянето на
обезпечение за осигуряване сетълмента на
плащанията на у частниците в системата,
съответстващи на нейните характеристики и
на обема на извършените през нея плащания.
(5) Размерът на средствата към гаранционните механизми по ал. 4 за всяка платежна
система следва да осигури по всяко време
възможност за изпълнението най-малко на
задълженията на двамата участници с найголеми нетни дебитни позиции в съответната
система.
(6) Операторът на платежна система по
ал. 4 определя и прилага правила и процедури
за покриване на загубите, които произтичат
пряко от неизпълнение на задъл жени ята
на един или повече участници във връзка с
клиринга и сетълмента на извършените чрез
системата платежни операции. Правилата и
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процедурите определят начина на разпределение на евентуални загуби, както и начина
на възстановяване на средствата към гаранционните механизми по ал. 4.
(7) Алинеи 4 и 5 се прилагат съответно и
за оператор на платежна система за отложен
нетен сетълмент, без гаранция по сетълмента,
но в която за участниците възникват кредитни
експозиции, произтичащи от процесите на
плащане, клиринг и сетълмент в системата.
Операторът определя и прилага правила и
процедури, които определят начина на възстановяване на средствата към гаранционните
механизми.
Гаранционен механизъм на система, обработваща платежни операции, свързани с карти,
която извършва нетен сетълмент в определен
момент в РИНГС
Чл. 46. (1) Оператор на платежна система
с окончателност на сетълмента, обработваща
платежни операции, свързани с карти, която
извършва нетен сетълмент в определен момент
в РИНГС, създава гаранционен механизъм
за сетълмент на плащанията на участниците
в системата. Участието в гаранционния механизъм е задължително за всички банки,
участници в системата.
(2) Средствата към гаранционния механизъм по ал. 1 се съхраняват по сметка при
БНБ и са собственост на участниците в съответствие с размера на участието им.
(3) Участието в гаранционния механизъм
по ал. 1 се включва в размера на резервните
активи на съответния участник при отчитане
изпълнението на задължението за поддържане
на задължителни минимални резерви при БНБ.
(4) Общият размер на средствата към гаранционния механизъм по ал. 1 и съответният
размер на участие на всяка банка участник
се изчисляват от оператора на системата до
10-о число след изтичане на всяко календарно тримесечие, като операторът уведомява
БНБ и всяка банка участник за размера на
определените суми:
1. размерът на участие на всяка банка
участник се определя, като стойността на
максималната му нетна дебитна позиция в
системата за предходните 12 месеца се умножи
по коефициент 2.2 (две цяло и две десети);
2. в случай че банка участник няма нетна
дебитна позиция през предходните 12 месеца, размерът на участието му е равен на
последната събрана от него сума за участие в
гаранционния механизъм; при включване на
банка участник в системата по ал. 1 първоначалният размер на участието му е 50 000 лв.
(5) На основание полученото уведомление
по ал. 4 на 12-о число БНБ събира служебно
от сметките за сетълмент на участниците в
системата по ал. 1 средствата, необходими за
участието им в гаранционния механизъм по
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ал. 1, респективно възстановява по сметките
им за сетълмент сумите, надвишаващи необходимия размер на участие.
(6) В случай че в края на системния ден
наличността по сметката за сетълмент на
участник в системата по ал. 1 не е достатъчна
за покриване на нетната му дебитна позиция
в заявка за сетълмент, подадена от системния
оператор, системният оператор изпраща до
БНБ искане за ползване на средства от гаранционния механизъм. На основание полученото
искане БНБ задължава служебно сметката
по ал. 2 с необходимата сума до размера на
участие на съответния участник и заверява
сметката му за сетълмент за изпълнение на
заявката за сетълмент.
(7) В случай на ползване на средства от
гаранционния механизъм по реда на ал. 6 до
постъпване в РИНГС на първата заявка за
сетълмент за следващия системен ден БНБ
събира служебно от сметката за сетълмент
на участника в системата по ал. 1 сумата на
ползваните средства и заверява със същата
сума сметката на гаранционния механизъм
по ал. 1.
Обезпечение
Чл. 47. (1) За осигуряване сетълмента на
плащанията на участниците в платежна система операторът на системата и участниците
могат да уговорят представянето на обезпечение от участниците в системата.
(2) Операторът на платежна система приема като обезпечение само активи с нисък
кредитен, ликвиден и пазарен риск, за които
са изпълнени следните условия:
1. емитирани са от емитент с нисък кредитен риск;
2. прехвърлими са свободно, без правни
ограничения или претенции от трети лица;
3. има надеждни данни за цените им, които
се публикуват редовно;
4. не са емитирани от участника, който
предоставя обезпечението, или от лице, което
е част от същата група като участника, освен
в случай на обезпечени облигации, когато
активите от пула от обезпечения отговарят
на условията по т. 1 – 3.
(3) Операторът на платежна система определя и прилага процедури за оценяване
изпълнението на условията по ал. 2.
(4) Операторът на платежна система ежедневно извършва пазарна преоценка на обезпечението.
Окончателност на сетълмента
Чл. 48. (1) Операторът на платежна система определя и прилага правила и процедури,
които осигуряват извършването на окончателен сетълмент не по-късно от края на предвидената дата за сетълмент в съответствие с
чл. 87 – 89 от Закона за платежните услуги
и платежните системи.
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(2) Предвидената дата за сетълмент е датата,
която е записана в платежната система като
дата на сетълмента, съгласно подаденото от
участника нареждане за превод.
Правила и процедури при неизпълнение от страна
на участник
Чл. 49. (1) Операторът на платежна система
определя и прилага правила и процедури при
неизпълнение, които осигуряват възможност
на оператора на системата да продължи да
изпълнява задълженията си в случай на неизпълнение от страна на участник. Правилата
и процедурите включват най-малко:
1. определяне на случаите на неизпълнение от страна на участник, които включват
най-малко невъзможността на участник в
системата да посрещне финансовите си задължения, когато те станат дължими, в резултат
на финансови или операционни причини;
2. действията, които операторът на платежната система може да предприеме при
настъпване на неизпълнение от страна на
участник, както и дали предприемането на
тези действия е автоматично, или по преценка,
както и начина за извършване на преценката;
3. потенциалните промени в практиките за
сетълмент на оператора на платежната система за осигуряване на навременен сетълмент;
4. за д ъ л жени я та и о т говорност и т е на
съответните страни, включително на участниците в платежната система, които не са в
неизпълнение;
5. други механизми, които могат да бъдат
използвани за ограничаване въздействието от
неизпълнението.
(2) Операторът на платежна система оповестява публично основните аспекти от правилата и процедурите по ал. 1, включително
най-малко следното:
1. обстоятелствата, при които следва да
бъдат предприети действия, и обхвата на тези
действия;
2. лицето, което предприема тези действия;
3. механизмите за изпълнение на задълженията на оператора на платежната система
към участниците, които не са в неизпълнение.
(3) Операторът на платежна система съвместно с участниците в системата извършва
тестове и преглежда правилата и процедурите по ал. 1 най-малко веднъж годишно или
след настъпването на съществени промени в
платежната система, засягащи тези правила
и процедури.
Общ бизнес риск
Чл. 50. (1) Общият бизнес риск е рискът
от влошаване на финансовото състояние на
оператора на платежна система като търговско
предприятие в резултат от спад в приходите
или увеличение на разходите, така че разходите надвишават приходите и водят до загуба.
(2) Операторът на платежна система осигурява системи за управление и контрол за
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идентифициране, наблюдение и управление
на общия бизнес риск.
(3) Операторът на платежна система държи ликвидни нетни активи, финансирани
със собствени средства, така че да може да
продължи да функционира и да предоставя
услуги като действащо предприятие, в случай
че претърпи общи бизнес загуби. Размерът
на тези активи е не по-малък от размера на
текущите оперативни разходи на оператора
във връзка с дейността му по опериране на
всяка платежна система за шест месеца.
(4) А ктивите по ал. 3 следва да бъдат
достатъчно ликвидни и с високо качество,
така че да са на разположение своевременно.
Операторът на платежна система трябва да е
в състояние да осребри тези активи с малък
или никакъв отрицателен ценови ефект.
(5) Активите по ал. 3 са в допълнение към
средствата, които операторът на платежна
система може да държи за покриване на други
рискове, различни от общия бизнес риск, както
и за покриване на загуби от други дейности,
различни от оперирането на платежна система.
(6) Операторът на платежна система изготвя план за набирането на допълнителни
собствени средства, в случай че те спаднат
под размера по ал. 3. Планът се актуализира
най-малко веднъж годишно.
(7) За определяне на размера на текущите
оперативни разходи по ал. 3 операторът на
платежната система прилага счетоводни процедури, които позволяват отделно отчитане
на приходите и разходите по оперирането на
всяка платежна система от другите дейности,
които операторът извършва. Счетоводните
процедури следва да определят базата за разпределение и мотивите за това по отношение
на всеки приход или разход.
(8) Операторът на платежна система представя на БНБ междинен финансов отчет,
информаци я за оперативните разходи по
ал. 3 за всяко шестмесечие на календарната
година, както и информация за размера на
активите по ал. 3 към края на съответното
шестмесечие в срок до края на календарния
месец, следващ отчетния шестмесечен период.
Попечителски и инвестиционен риск
Чл. 51. (1) Попечителският риск е рискът от
понасянето на загуба по отношение на съхранявани активи в случай на несъстоятелност,
небрежност, измама, лошо управление или
неподходящо водене на регистри от страна
на лицето, при което се държат тези активи
(попечител).
(2) Инвестиционният риск е рискът от
загуба за оператора на платежна система
или участник, когато операторът инвестира
собствените си средства или тези на участниците в системата.
(3) Операторът на платежна система държи
собствените си активи и когато е приложимо,
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тези на участниците в нея, при лица, подлежащи на регулация и надзор, които имат
счетоводни практики, процедури за съхранение и вътрешен контрол, осигуряващи пълна
защита на тези активи срещу риска от загуба
в случай на несъстоятелност, небрежност,
измама, лошо управление или неподходящо
водене на регистри от страна на попечител
или подпопечител.
(4) Операторът на платежна система установява инвестиционна стратегия, която е
в съответствие с цялостната му стратегия за
управление на риска и се оповестява изцяло
на участниците. Операторът прави преглед
на инвестиционната си стратегия най-малко
веднъж годишно.
(5) Инвестиционната стратегия по ал. 4
осигурява, че инвестициите на оператора на
платежна система са в инструменти с минимален кредитен, ликвиден и пазарен риск.
Инвестициите са обезпечени от нискорискови длъжници или се състоят от вземания от
такива длъжници. Операторът на платежната
система определя критериите за това, кои
длъжници счита за нискорискови.
Операционен риск
Чл. 52. (1) Операционният риск е рискът,
че недостатъци в информационните системи
или вътрешните процеси, човешка грешка,
грешки в управлението или нарушения, предизвикани от външни събития или външни
услуги, ще доведат до намаляване, влошаване
или прекъсване на услугите, предоставяни от
оператора на платежна система.
(2) Операторът на платежна система осигурява подходящи системи, политики, процедури
и механизми за контрол, за идентифициране,
наблюдение и управление на операционния
риск.
(3) Операторът на платежна система определя цели за ниво на обслужване и оперативна
надеждност на системата и политики за постигането на тези цели. Операторът извършва
преглед на целите и политиките най-малко
веднъж годишно.
(4) Операторът на платежна система осигурява във всеки един момент достатъчен
капацитет на системата, за да може тя да
обработи увеличен обем на плащанията, в
резултат на стресови събития, и да може да
постигне целите си за ниво на обслужване
по ал. 3.
(5) Операторът на платежната система
определя политики за физическа сигурност
и сигурност на информацията, които идентифицират, оценяват и управляват по подходящ
начин всички възможни слабости и заплахи
и са съобразени с ефективните стандарти в
съответната област. Операторът извършва
преглед на политиките по предходното изречение най-малко веднъж годишно.
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(6) Операторът на платежната система създава ефективна рамка за киберустойчивост,
съдържаща подходящи мерки за управление
на киберриска. Операторът на платежната
система въвежда подходящи мерки за защита
от кибератаки на системно важните операции
и услуги по чл. 44, ал. 5 и допълнителните
активи. Мерките включват и действията за
разкриване на потенциални кибератаки, реакция и възстановяване след тях.
(7) Операторът на платежна система извършва тестове и преглежда мерките за управление на киберриска по ал. 6 най-малко
веднъж годишно. Операторът на платежната
система активно следи технологичното развитие и осигурява непрекъснато обучение на
служителите си, за да може своевременно
да адаптира рамката си за киберустойчивост
съобразно киберрисковете, на които е изложена или може да бъде изложена платежната
система.
Непрекъсваемост на дейността
Чл. 53. (1) Операторът на платежна система
разработва и прилага план за непрекъсваемост
на дейността, който включва сценарии за
действие, ако при оперирането на платежната
система се появят операционни проблеми, и
осигурява, че платежната система може да
възобнови дейността си в рамките на два
часа от появата на операционните проблеми.
Операторът извършва тестове по разработените сценарии и преглежда плана най-малко
веднъж годишно или след настъпването на
съществени промени в платежната система.
(2) Операторът на платежна система осигурява адекватни резервни технически способи,
включително поддържане на резервен център,
за навременно приключване на дневната обработка дори при повреда в основно оборудване.
Резервният център е разположен на място,
различно от основното местоположение за
опериране на платежната система.
(3) Операторът на платежната система
осигурява, че платежната система може да обработи всички приети от системата плащания
до края на работния ден, в който настъпва
операционен проблем.
(4) Операторът на платежна система определя системно важните участници на база
на броя и стойността на подаваните от тях
нареждания за превод и на потенциалното им
въздействие върху други участници и върху
платежната система като цяло в случай на
съществен операционен проблем, който може
да възникне при тези участници. Операторът
на платежна система може да определи допълнителни изисквания за непрекъсваемост
на дейността по отношение на системно важните участници.
(5) Операторът на платежната система
идентифицира, наблюдава и управлява рис-
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ковете, които системно важните участници,
други инфраструктури на финансовите пазари
и доставчици на комунални и други услуги,
които операторът използва, биха могли да
породят за нормалното функциониране на
системата.
Правила за достъп и условия за участие
Чл. 54. (1) Операторът на платежна система
определя и оповестява публично недискриминационни правила за достъп и условия за
участие в платежната система, включително
по отношение на непреките участници и други
инфраструктури на финансовите пазари, в съответствие с чл. 130 от Закона за платежните
услуги и платежните системи.
(2) В случай на отказ за достъп или участие
в платежна система операторът на системата
предоставя мотивирано становище за отказа.
(3) Операторът на платежна система определя и оповестява публично процедури за
временното преустановяване и прекратяване
на правото на участие на участник, в случай
че участникът не изпълнява правила за достъп и не отговаря на условия за участие в
платежната система.
(4) Операторът на платежната система
преглежда правилата по ал. 1 и процедурите
по ал. 3 най-малко веднъж годишно.
Непряко участие в платежна система с окончателност на сетълмента
Чл. 55. (1) В случай че правилата на платежна система с окончателност на сетълмента
позволяват непряко участие в системата, операторът на системата осигурява, че правилата
и процедурите на системата му позволяват да
събира информация за непреките участници
за идентифициране, наблюдение и управление
на рисковете за системата във връзка с това
участие.
(2) Информацията по ал. 1 включва наймалко:
1. частта от дейността, която участник
осъществява от името на непряк участник;
2. броя на непреките участници;
3. броя и стойността на плащанията, инициирани от всеки непряк участник, включително
съотнесени към тези на участник, чрез който
непрекият участник осъществява достъп до
платежната система.
(3) Операторът определя непреките участници, които пораждат съществени рискове
за платежната система, и участниците, чрез
които те осъществяват достъп до системата.
(4) Операторът на платежна система преглежда рисковете, произтичащи от непрякото участие в системата, най-малко веднъж
годишно.
Оповестяване на правилата и процедурите на
системата
Чл. 56. (1) Операторът на платежна система осигурява, че правилата и процедурите
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на системата се оповестяват на участниците
и съдържат ясно описание на структурата
и функционирането на системата, както и
на правата и задълженията на оператора и
участниците в системата, така че участниците
да могат да преценят рисковете във връзка с
участието си в системата.
(2) Операторът на платежна система оповестява публично таксите на системата за
отделните услуги, които тя предлага, както
и основна информация за броя и стойността
на обработените плащания.
(3) Операторът на платежна система попълва, където е приложимо, и оповестява публично отговорите на рамката за оповестяване за
инфраструктурите на финансовите пазари на
Комитета по платежни и сетълмент системи
на Банката за международни разплащания
и Техническия комитет на Международната
организация на комисиите за ценни книжа.
Операторът актуализира отговорите на рамката за оповестяване най-малко веднъж на две
години или при настъпване на съществени
промени в системата.
Технически, информационни и комуникационни
услуги, подпомагащи предоставянето на платежни услуги
Чл. 57. В случай че оператор на платежна система с окончателност на сетълмента
предоставя технически, информационни и
комуникационни услуги, подпомагащи предоставянето на платежни услуги от доставчици
на платежни услуги, операторът прилага за
тези услуги изискванията на чл. 40, чл. 43,
ал. 3 и 4, чл. 44, 52 и 53.
Одиторски доклад
Чл. 58. (1) Одиторският доклад за извършване одит на оператор на платежна система
се изготвя от одиторско дружество, отговарящо на изискванията на чл. 25 от Закона за
платежните услуги и платежните системи.
(2) Операторът на платежна система предоставя на БНБ одитирания си годишен финансов
отчет и одиторския доклад с приложенията по
ал. 3 – 10 към него в срок до 7 дни от получаване на одиторския доклад, но не по-късно
от 15 юли на календарната година, следваща
годината, за която отчетът се отнася.
(3) Като приложение към одиторския доклад
се включва доклад за спазване на правилата
за управление на рисковете съгласно чл. 44
и съдържа най-малко:
1. определяне на отделните видове риск, на
които е изложен операторът на платежна система поради естеството на неговата дейност;
2. мнението на одитора по управлението
на всеки вид риск, което включва преценка
дали операторът на платежна система е въвел
политика по управление на риска, вътрешни
процедури за идентифициране, управление,
контрол и докладване на рисковете, както и
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дали компетентностите относно операциите,
свързани с отделните рискове, са регламентирани в подходящи вътрешни актове;
3. мнението на одитора за изпълнението
на изискванията по чл. 50, ал. 3 и 7;
4. констатирани недостатъци по отделните
видове рискове и мнение на одитора относно адекватността на системата за вътрешен
контрол;
5. обяснения относно изпълнението на одиторските препоръки от предходната година,
ако е имало такива;
6. препоръки на одитора за подобрение на
процедурите и политиката по управление на
отделните видове рискове.
(4) В приложение към одиторския доклад
се включва доклад за разделението и функционирането на структурните единици, извършващи дейности по извършване на операции,
управление на риска и вътрешен контрол на
оператора на платежна система. Докладът
съдържа кратко описание на функциите на
структурните единици с мнението на одитора
относно адекватността на функциониране,
квалификацията на персонала, въведените
системи и механизми за вътрешен контрол,
наличието на достатъчно правомощия, независимост, средства и възможност за докладване пред органите за управление и надзор,
идентифициране на недостатъци, както и
препоръки за подобрение на дейността им.
(5) Докладът по ал. 4 включва обяснителни бележки, разглеждащи съобразяването с
препоръките на одитора от предходни години
за подобряване на дейността на структурните
единици по ал. 4, ако е имало такива.
(6) В приложение към одиторския доклад
се съдържа доклад за качеството на информационната система, обслужваща дейността
на платежната система, за чието опериране е
лицензиран операторът. Преценката на одитора се допълва с констатации и препоръки
относно:
1. възможността информационната система
да извършва сетълмента на нарежданията,
приемани от платежната система;
2. съответствие между дейността на информационната система и формулираните
стратегическите цели за развитие на платежна
система;
3. политиката и организацията на сигурността и защитата на информационната система и базата данни, включително преглед
на рамката за киберустойчивост;
4. адекватността на общия, системния и
други видове контрол;
5. технологичната инфраструктура, включително резервираност на системата, комуникациите и енергийното захранване на работните
и сървърните помещения, както в основния,
така и в резервния център на оператора на
платежна система;
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6. плана за работа при извънредни ситуации,
неговото тестване и готовността на персонала
за действие при реална ситуация.
(7) В приложение към одиторския доклад се съдържа доклад за изпълнението на
изискванията на чл. 57 по отношение на
предоставяните от оператора технически,
информационни и комуникационни услуги,
подпомагащи предоставянето на платежни
услуги от доставчици на платежни услуги.
(8) В приложение към одиторския доклад
се включва мнението на одитора относно точността на подаваните в БНБ отчети съгласно
тази наредба.
(9) В приложение към одиторския доклад
се включва мнението на одитора относно
изпълнение на задължението на оператора на
платежна система по чл. 140, ал. 4 от Закона
за платежните системи и платежните услуги
през одитирания период.
(10) В приложение към одиторския доклад
се съдържат обяснителни бележки във връзка
с всички съществени бизнес събития, настъпили след датата на изготвяне на баланса.
Задължение на операторите на платежни системи за незабавно уведомяване
Чл. 59. Оператор на платежна система
с окончателност на сетълмента незабавно
уведомява БНБ:
1. ако платежоспособността му е застрашена;
2. ако е предприел съществен преглед и/или
осъвременяване на информационните системи
или ако са започнали разработването на нов
пакет услуги, които в значителна степен засягат
състоянието на информационната технология,
при промени, свързани с функционалността
на платежната система, както и при промени,
свързани с наличността и сигурността на извършваните от него допълнителни дейности по
предоставяне на технически, информационни
и комуникационни услуги, подпомагащи предоставянето на платежни услуги от доставчици
на платежни услуги;
3. за извършени тестове на оборудването;
4. за резултатите от анализи, извършени
във връзка с присъщите на системата рискове;
5. при неплатежоспособност или прекратяване на участници в системата;
6. при възникване на проблеми при функционирането на платежната система или при
възникване на проблеми, свързани с наличността и сигурността на извършваните от него
допълнителни дейности, освен оперирането
на платежна система с окончателност на
сетълмента, за която е лицензиран, когато
тези дейности представляват предоставяне на
технически, информационни и комуникационни услуги, подпомагащи предоставянето на
платежни услуги от доставчици на платежни
услуги;
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7. при всякакви други събития, които могат да имат отношение към оперирането на
платежната система или към наличността и
сигурността на извършваните допълнителни
дейности по предоставяне на технически,
информационни и комуникационни услуги,
подпомагащи предоставянето на платежни
услуги от доставчици на платежни услуги.
Отчетност на операторите на платежни
системи
Ч л. 60. (1) Операт ори т е на п лат еж н и
системи предоставят на БНБ за нуждите на
платежния надзор отчет за операциите на
всяка оперирана от тях платежна система с
окончателност на сетълмента за всяко тримесечие на календарната година. Отчетът се
предоставя в управление „Банково“ на БНБ
до края на месеца, следващ отчетния тримесечен период.
(2) Операторите на платежни системи предоставят на БНБ на годишна база отчет за
дейността на всяка оперирана от тях платежна
система с окончателност на сетълмента във
връзка с изискванията на Регламент (ЕС)
1409/2013 на Европейската централна банка
от 28 ноември 2013 г. относно статистика на
плащанията. Отчетът се предоставя в управление „Банково“ на БНБ до края на втория
календарен месец, следващ отчетния годишен
период.
(3) Операторите на платеж ни системи
предоставят на БНБ за нуждите на платежния надзор за всяко тримесечие на календарната година отчет за извършените от тях
допълнителни дейности освен оперирането
на платежните системи с окончателност на
сетълмента, за които са лицензирани, когато
тези дейности представляват предоставяне на
технически, информационни и комуникационни услуги, подпомагащи предоставянето на
платежни услуги от доставчици на платежни
услуги. Отчетът се предоставя в управление
„Банково“ на БНБ до края на месеца, следващ
отчетния тримесечен период.
(4) Подуправителят, ръководещ управление
„Банково“ на БНБ, определя с указания формата и съдържанието на отчетите по ал. 1 – 3.
Отчетност на участниците в платежните
системи
Чл. 61. (1) Участниците в платежните системи с окончателност на сетълмента предоставят
на БНБ за нуждите на платежния надзор отчет
за изпълнените нареждания за превод към
платежните системи за всяко тримесечие на
календарната година. Отчетът се предоставя
в управление „Банково“ на БНБ до края на
месеца, следващ отчетния тримесечен период.
(2) Подуправителят, ръководещ управление „Банково“ на БНБ, определя с указание
формата и съдържанието на отчета по ал. 1.
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СЕТЪЛМЕНТ В БНБ
Система за брутен сетълмент в реално време –
РИНГС
Чл. 62. (1) Българската народна банка
изгражда и оперира платежна система за
брутен сетълмент в реално време в левове,
наречена РИНГС (Real-time Interbank Gross
Settlement System).
(2) РИНГС е платежна система с окончателност на сетълмента, чрез която се извършва
прехвърляне на парични средства в левове
между сметките за сетълмент на участниците
в нея окончателно, индивидуално (трансакция по трансакция) и в реално време след
получаване от системата на нареждането за
превод от страна на участниците.
Участници в РИНГС
Чл. 63. (1) Участници в РИНГС са:
1. Българската народна банка;
2. банка, получила лиценз от БНБ за извършване на банкова дейност;
3. клон на банка от трета държава, получил
лиценз от БНБ по реда на чл. 17 от Закона
за кредитните институции;
4. клон на банка от държава членка, извършващ дейност на територията на Република
България по реда на чл. 20 и 21 от Закона за
кредитните институции.
(2) Всеки участник в РИНГС е длъжен
да притежава бизнес идентификационен код
(BIC) и да открие и поддържа сметка за сетълмент в БНБ.
(3) Българската народна банка обслужва
сметките за сетълмент на у частниците в
РИНГС.
(4) След съгласие на БНБ за съответствие
с техническите, организационните и финансовите условия за участие в РИНГС банките по
ал. 1 стават участници в РИНГС въз основа на
сключен с БНБ договор, определящ правата
и задълженията им съобразно правилата и
процедурите на системата.
(5) В правилата и процедурите на РИНГС
БНБ може да определя допълнителни изисквания към участниците в системата.
Агент по сетълмента
Чл. 64. (1) Българската народна банка
осигурява извършването на сетълмента при
наличие на достатъчно средства по сметката
за сетълмент на банката платец.
(2) Сетълментът на плащания се извършва
по сметките за сетълмент в БНБ, както следва:
1. за плащания, инициирани чрез заявки за
нетен сетълмент от системни оператори – към
определен момент по утвърден от БНБ график;
2. за всички останали плащания – незабавно.
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(3) Сетълментът в БНБ е окончателен
след момента на неотменимост, определен в
правилата и процедурите на РИНГС.
Извършване на операции в РИНГС
Чл. 65. (1) При плащания на клиенти на
банки чрез РИНГС банката на платеца изпраща
нареждането за превод към РИНГС съобразно
графика на РИНГС не по-късно от един час
след получаване на платежното нареждане.
(2) При плащания на клиенти на банки
чрез РИНГС банката на получателя заверява
сметката на получателя незабавно след получаване на средствата по нейната сметка за
сетълмент в БНБ.
(3) В случай на невъзможност да изпълни
нареждане за превод в сроковете по ал. 1 и
2 банката е длъжна незабавно писмено да
уведоми титуляря на сметката, от която плащането е трябвало да бъде извършено.
(4) Условията, редът, формата на обмен и
структурата на електронни съобщения между
РИНГС и платежните системи и системите за
сетълмент на ценни книжа по чл. 149, ал. 2
от Закона за платежните услуги и платежните
системи се определят от БНБ.
Служебни операции
Чл. 66. (1) Въз основа на предварително
съгласие, дадено в договора за участие в
РИНГС, БНБ събира служебно от сметките
за сетълмент на банките таксите за предоставените им услуги по тарифа, утвърдена от
Управителния съвет на БНБ.
(2) Българската народна банка събира служебно от сметките за сетълмент на банките
средствата, необходими за участието им в
гаранционния механизъм по чл. 46, сумите,
които банките дължат по повод на прилагане
на нормативни актове, регулиращи банковата
дейност и паричното обращение и таксите за
предоставените им от БНБ услуги.
(3) Българската народна банка извършва
служебно операциите по сметките за сетълмент на участниците в електронната система
за регистриране и обслужване на търговията с ДЦК (ЕСРОТ) във връзка със сделки с
държавни ценни книжа.
Отхвърляне на нареждания за превод
Чл. 67. (1) Отправени към РИНГС нареждания за превод, за които поради липса на
достатъчно средства по сметката за сетълмент
на банката не е извършен сетълмент до края
на системния ден, се отхвърлят от РИНГС,
като информацията за тях се запазва.
(2) Банка, чието нареждане за превод е
отхвърлено от системата РИНГС по реда
на ал. 1, е длъжна в началото на следващия
системен ден да отправи с текущ вальор до
РИНГС същото нареждане, носещо съответния
му уникален регистрационен номер.
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(3) Изискването по ал. 2 не се прилага в
случаите, когато платежното нареждане е
оттеглено с писмено изявление на ползвателя на платежни услуги, който го е подал. В
такъв случай банката писмено и незабавно
уведомява БНБ за причините да не нареди
отново отхвърленото нареждане за превод,
като прилага удостоверяващи документи.
Отхвърляне на заявка за нетен сетълмент
Чл. 68. (1) Заявка за нетен сетълмент, подадена съгласно графика на системния ден от
оператор на платежна система или система
за сетълмент на ценни книжа, която не може
да бъде изпълнена един час след момента на
приемането є поради недостатъчна наличност по сметка за сетълмент на участник, се
отхвърля от РИНГС.
(2) Системният оператор преизчислява
нетните позиции на у частниците, без да
включва плащанията от/към участника с недостатъчна наличност, и подава към РИНГС
без неоснователно забавяне преизчислената
заявка за сетълмент.
(3) Системният оператор изпраща за сетълмент в РИНГС плащанията от/към участника
с недостатъчна наличност в рамките на системния ден, без да възпрепятства изпълнението на плащанията на останалите участници
в съответната система.
(4) Заявка за сетълмент, за която поради
липса на достатъчно средства по сметката за
сетълмент на участник не е извършен сетълмент до края на системния ден, се отхвърля
от РИНГС.
Правомощия на БНБ като агент по сетълмента
Чл. 69. (1) За осигуряване на сетълмента
БНБ може да:
1. определя и задава минимална наличност
по сметките за сетълмент на участниците
и резервира ликвидност по сметките за сетълмент на участниците, включително и за
изпълнение на заявки за сетълмент, подадени
от системни оператори;
2. определя видовете приоритети при плащанията;
3. прилага или участва в прилагането на
гаранционни механизми по чл. 152, ал. 2 от
Закона за платежните услуги и платежните
системи за осигуряване на достатъчна наличност по сметките за сетълмент с оглед
финализиране на плащанията, инициирани
от системните оператори;
4. изключва или временно ограничава правата на участник в РИНГС по ред и условия,
определени в правилата на системата РИНГС.
(2) В случаите по ал. 1, т. 4 БНБ уведомява
останалите участници в системата и системните оператори, които незабавно предприемат
предвидените в правилата им мерки спрямо
участника.
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Чл. 70. За административните разходи,
свързани с разглеждането на заявленията и
документите за издаване на лицензи, вписване
в регистъра по чл. 19 от Закона за платежните
услуги и платежните системи и издаване на
одобрения, БНБ събира такси, както следва:
1. за разглеждане на заявления за издаване
на лиценз за опериране на платежна система
с окончателност на сетълмента – 50 000 лв.;
2. за разглеждане на заявления за издаване на лиценз за извършване на дейност като
дружество за електронни пари – 10 000 лв.;
3. за разглеждане на заявления за издаване на лиценз за извършване на дейност като
платежна институция – 8000 лв.;
4. за разглеждане на заявления за регистриране на доставчик на услуги по предоставяне
на информация за сметка – 5000 лв.;
5. за разглеждане на заявление за вписване
в регистъра по чл. 19 от Закона за платежните
услуги и платежните системи на клонове на
платежни институции и дружества за електронни пари – 2000 лв. за всеки клон;
6. за разглеждане на заявление за издаване
на одобрение за придобиване или увеличение
на участието в капитала по чл. 14 и 44 от
Закона за платежните услуги и платежните
системи – 2000 лв.;
7. за разглеждане на заявление за вписване
в регистъра по чл. 19 от Закона за платежните
услуги и платежните системи на представители на платежни институции и дружества за
електронни пари – 100 лв. за представител.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Заявка за сетълмент“ е нареждане към
РИНГС от системен оператор в предварително
определен формат, чрез което се заверяват или
задължават сметките за сетълмент.
2. „Системен ден“ е предварително определен интервал от време, през който се приемат
и обработват нареждания за превод и заявки за
сетълмент и се извършва сетълмент в РИНГС.
3. „Системен оператор“ е субект или субекти, които носят юридическа отговорност за
функционирането на платежна система или
система за сетълмент на ценни книжа, която
извършва сетълмент в РИНГС.
§ 2. Платежните институции, доставчиците
на услуги по предоставяне на информация
за сметка и дружествата за електронни пари
прилагат Насоките на ЕБО (EBA/GL/2017/08)
относно критериите за определяне на минималната парична стойност на застраховката
„Професиона лна отговорност“ или дру га
сравнима гаранция, Насоките на ЕБО (EBA/
GL/2017/09) относно информацията, която се
предоставя за лицензирането на платежни
институции и дружества за електронни пари

ВЕСТНИК
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и за регистрацията на доставчици на услуги
по предоставяне на информация за сметка,
съгласно чл. 5, параграф 5 от Директива (ЕС)
2015/2366, насоките, препоръките и другите
мерки, приети от ЕБО, които се отнасят до
тях и за които БНБ е оповестила, че спазва
съгласно чл. 16, параграф 3 от Регламент
№ 1093/2010 на Европейския парламент и на
Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване
на Европейски надзорен орган (Европейски
банков орган).
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Тази наредба се издава на основание
чл. 9, ал. 7, чл. 10, ал. 2, чл. 10, ал. 4, т. 9,
чл. 14, ал. 2, ал. 5, т. 2, чл. 19, ал. 6, чл. 24,
ал. 2, чл. 28, ал. 6, чл. 32, ал. 3, чл. 33, ал. 7,
ч л. 37, а л. 5, ч л. 39, а л. 7, ч л. 135, а л. 2,
чл. 136, ал. 1, т. 8, чл. 141, ал. 3, чл. 145, ал. 5
и чл. 155 от Закона за платежните услуги и
платежните системи и е приета с Решение
№ 76 от 29.03.2018 г. на Управителния съвет
на Българската народна банка.
§ 4. До предоставяне на БНБ на достъп до
електронни справки за съдимост по реда на
Наредба № 8 на министъра на правосъдието
от 2008 г. за функциите и организацията на
дейността на бюрата за съдимост за удостоверяване на обстоятелствата по чл. 4, ал. 1,
т. 3 заявителите предоставят свидетелство
за съдимост.
§ 5. До създаване на регистъра на ЕБО
по чл. 15 от Директива (ЕС) 2015/2366 Българската народна банка поддържа списък
на платежните институции, лицензирани в
други държави членки, и на доставчиците
на услуги по предоставяне на информация
за сметка, регистрирани в други държави
членки, които извършват дейност на територията на Република България чрез клон,
представител или директно и за които са
изпълнени изискванията на чл. 33 от Закона
за платежните услуги и платежните системи,
както и на дружествата за електронни пари,
лицензирани в други държави членки, които
извършват дейност директно или чрез клон
или извършват посочените в ал. 32, ал. 2 дейности чрез представител на територията на
Република България, за които са изпълнени
изискванията по чл. 43 от Закона за платежните услуги и платежните системи.
§ 6. Отчетите за собствен капитал по
чл. 10 и 29 за първото тримесечие на 2018 г.
се предоставят в управление „Банково“ на
БНБ в срок до 15 април 2018 г.
§ 7. Отчетите по чл. 60, ал. 1 и 3, чл. 61,
ал. 1 за 2018 г. и 2019 г. се предоставят в управление „Банково“ на БНБ на шестмесечна
база до края на месеца, следващ отчетния
шестмесечен период. Отчети по чл. 60, ал. 1
и 3, чл. 61, ал. 1 за първите шест месеца на
2018 г. се предоставят в срок до 31 юли 2018 г.
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§ 8. Отчетите по чл. 60, ал. 2 за 2018 г. се
предоставят в управление „Банково“ на БНБ
в срок до 28 февруари 2019 г.
§ 9. В Наредба № 3 на БНБ от 2009 г. за
условията и реда за изпълнение на платежни
операции и за използване на платежни инструменти (обн., ДВ, бр. 62 от 2009 г.; изм. и
доп., бр. 48 от 2011 г., бр. 57 от 2012 г., бр. 69 от
2016 г. и бр. 30 от 2017 г.) глава пета се отменя.
§ 10. Гаранционни механизми, създадени
на основание чл. 42 от Наредба № 3 на БНБ
от 2009 г. за условията и реда за изпълнение
на платежни операции и за използване на
платежни инструменти (ДВ, бр. 62 от 2009 г.),
запазват действието си като гаранционни
механизми по чл. 46.
§ 11. Тази наредба отменя Наредба № 16
от 2009 г. за лицензиране на платежните институции, дружествата за електронни пари и
операторите на платежни системи (ДВ, бр. 62
от 2009 г.).
§ 12. Издадените от подуправителя на БНБ,
ръководещ управление „Банково“, указания
по прилагането на Наредба № 16 от 2009 г.
за лицензиране на платежните институции,
дружествата за електронни пари и операторите
на платежни системи запазват действието си,
доколкото не противоречат на тази наредба
и на Закона за платежните услуги и платежните системи.
Управител:
Димитър Радев
Приложение
към чл. 5, ал. 1, т. 2

ВЕСТНИК

2. Лични данни на лицето, което управлява и
представлява или което е член на орган за управление и надзор на дружеството по т. 1.1 (съответно лични данни на лицето, което управлява и
представлява клона/представителя по т. 1.2)
2.1. Име, презиме и фамилия: ______________________
2.2. Дата и място на раждане: ______________________
2.3. ЕГН/ЕНЧ: ________________________________________
2.4. Гражданство: _____________________________________
2.5. Пол: _______________________________________________
2.6. Постоянен адрес: ________________________________
2.7. Настоящ адрес, в случай че е различен от
постоянния: ___________________________________________
2.8. Телефонен номер: ________________________________
2.9. E-mail адрес: ______________________________________
2.10. Променяно ли е името Ви?
Да

Не

(Ако „да“ – попълнете информацията
в т. 2.10.1 – 2.10.3)
2.10.1. Предишно име: ________________________________
2.10.2. Дата на промяна (дд/мм/гггг): _______________
2.10.3. Причина за промяната: ______________________
3. Образование и професионална квалификация
3.1. Образование:
3.1.1. Вид образование (посочете придобитите образователно-квалификационни степени и специалностите, за които те са придобити):
__________________________________________________________
3.1.2. Учебно заведение, година на придобитата
образователно-квалификационна степен:
__________________________________________________________
3.2. Владеене на чужди езици:

Език

ВЪПРОСНИК-ДЕКЛАРАЦИЯ
за квалификация, професионален опит и добра
репутация по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Наредба № 16
на БНБ
1. Общи данни
1.1. Наименование и ЕИК на дружеството, което
желае да получи лиценз:
__________________________________________________________
1.2. Наименование и ЕИК на клона/представителя на лицето по т. 1.1 или на лицензирана платежна институция или дружество за електронни
пари, съответно наименование и ЕИК на лицензираната платежна институция или дружество за
електронни пари:
_______________________________________________
(в случай че се попълва от лицата, управляващи и
представляващи клонове или представители на дружеството по т. 1.1, или на лицензирана платежна институция или дружество за електронни пари)
1.3. Длъжност на лицето, което управлява и представлява дружеството по т. 1.1 (или клона/представителя на лицето по т. 1.2):
_______________________________________________
1.4. Дата, от която се заема тази длъжност:
_______________________________________________
1.5. Отговорности, задължения и правомощия,
свързани с позицията:
__________________________________________________________
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Степен на владеене (Степен
на владеене на чужд език съгласно Общата европейска референтна рамка за езиците)

(При владеене на повече от 2 чужди езика добавете
допълнителни полета.)
3.3. Професионална квалификация:
3.3.1. Придобита квалификация, дата на придобиване, организация, издала сертификата за квалификация:
__________________________________________________________
3.3.2. Придобита квалификация, дата на придобиване, организация, издала сертификата за квалификация: _______________________________________________
__________________________________________________________
(за допълнителна информация продължете списъка)
4. Професионален опит
4.1. Месторабота: _____________________________________
4.1.1. Заемана длъжност: _____________________________
4.1.2. Период (дд/мм/гггг)
От

До

4.1.3. Адрес на местоработата, тел. номер и електронен адрес:
4.2. Месторабота: _____________________________________
4.2.1. Заемана длъжност: ____________________________
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До

4.2.3. Адрес на местоработата, тел. номер и електронен адрес: ___________________________________
5. Информация за дружествата, в които лицето,
което управлява и представлява или което е член
на орган за управление и надзор на дружеството по т. 1.1 (съответно лицето, което управлява
и представлява клона/представителя по т. 1.2),
притежава/е притежавало през последните 5 години квалифицирано дялово участие в капитала
5.1.1. Наименование и ЕИК на дружеството, седалище и адрес на управление:
________________________________________________
5.1.2. Процент на участие в капитала, брой акции/
дялове и обща номинална сума в левове:
Дял (%)

Брой акции/
дялове

Обща номинална
сума (лв.)

5.1.3. Дата на придобиване на участието (дд/мм/
гггг): ___________________________________________
5.1.4. Дата на промяна (дд/мм/гггг): _______________
5.1.5. Срещу дружеството водено ли е/води ли се
към момента принудително изпълнение?
Да

Не

(При отговор „да“ – посочете какви и за какви задължения.)
________________________________________________
5.1.7. Дружеството било ли е прекратено поради
несъстоятелност или към настоящия момент намира ли се в производство по несъстоятелност?
Да

Не

(При отговор „да“ – посочете номер и дата на решението за приключване на производството по несъстоятелност и заличаване на дружеството, съответно номер и дата на решението, с което е образувано производството по несъстоятелност.)
________________________________________________
5.2.1. Наименование и ЕИК на дружеството, седалище и адрес на управление:
________________________________________________
5.2.2. Процент на участие в капитала, брой акции/
дялове и обща номинална сума в левове:
Дял (%)

Да

Не

(При отговор „да“ – посочете вида и размера на задължението; причините, поради които се е стигнало
до принудителното изпълнение, и как е приключило
принудителното изпълнение.)
________________________________________________
5.2.6. На дружеството били ли са налагани/има
ли към момента наложени възбрани, запори или
други изпълнителни способи?
Да

Не

(При отговор „да“ – посочете какви и за какви задължения.)
________________________________________________
5.2.7. Дружеството било ли е прекратено поради
несъстоятелност или към настоящия момент намира ли се в производство по несъстоятелност?
Да

Не

Не

(При отговор „да“ – посочете вида и размера на задължението; причините, поради които се е стигнало
до принудителното изпълнение, и как е приключило
принудителното изпълнение.)
________________________________________________
5.1.6. На дружеството били ли са налагани/има
ли към момента наложени възбрани, запори или
други изпълнителни способи?
Да
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5.2.4. Дата на промяна (дд/мм/гггг): _______________
5.2.5. Срещу дружеството водено ли е/води ли се
към момента принудително изпълнение?

4.2.2. Период (дд/мм/гггг)
От

ВЕСТНИК

Брой акции/
дялове

Обща номинална
сума (лв.)

5.2.3. Дата на придобиване на участието (дд/мм/гггг):
________________________________________________

(При отговор „да“ – посочете номер и дата на приключване на производството по несъстоятелност
и заличаване на дружеството, съответно номер и
дата на решението, с което е образувано производството по несъстоятелност.)
________________________________________________
6. Информация за дружества, върху които лицето,
което управлява и представлява или което е член
на орган за управление и надзор на дружеството по т. 1.1 (съответно лицето, което управлява и
представлява клона/представителя по т. 1.2), упражнява/или е упражнявало контрол през последните 5 години
6.1. Наименование на дружеството, седалище и адрес на управление, ЕИК:
________________________________________________
6.2. Начин на упражняване на контрол върху дружеството:
________________________________________________
6.3. Начална дата, от която упражнявате контрол
(дд/мм/гггг): _____________________________________
6.4. Дата на промяна (дд/мм/гггг): ________________
6.5. Срещу дружеството водено ли е/води ли се
към момента принудително изпълнение?
Да

Не

(При отговор „да“ – посочете вида и размера на задължението; причините, поради които се е стигнало
до принудителното изпълнение, и как е приключило
принудителното изпълнение.)
________________________________________________
6.6. На дружеството били ли са налагани/има ли
към момента наложени възбрани, запори или други изпълнителни способи?
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Не

(При отговор „да“ – посочете какви и за какви задължения.)
__________________________________________________________
6.7. Дружеството било ли е прекратено поради
несъстоятелност или към настоящия момент намира ли се в производство по несъстоятелност?
Да

Не

(При отговор „да“ – посочете номер и дата на решението за приключване на производството по
несъстоятелност и заличаване на дружеството,
съответно номер и дата на решението, с което е
образувано производството по несъстоятелност.)
__________________________________________________________
7. Информация за финансовата дисциплина/коректност на лицето, което управлява и представлява или което е член на орган за управление и
надзор на дружеството по т. 1.1 (съответно лицето, което управлява и представлява клона/представителя по т. 1.2)
7.1. Имате ли/имали ли сте просрочени задължения?
Да

Не

(При отговор „да“ – посочете вида и размера на
тези задължения, както и към кого са тези задължения – държава, община, банка, трети лица.)
__________________________________________________________
7.2. По какъв начин са погасени задълженията
Ви по т. 7.1?
__________________________________________________________
7.3. Срещу Вас водено ли е/води ли се към момента принудително изпълнение?
Да

Не

(При отговор „да“ – посочете вида и размера на задължението; причините, поради които се е стигнало до принудителното изпълнение, и как е приключило принудителното изпълнение.)
__________________________________________________________
7.4. Налагани ли са Ви административни наказания за нарушения на данъчното законодателство?
Да

Не

(При отговор „да“ – посочете основанието за налагане на административно наказание, както и вида
на наложеното наказание.)
__________________________________________________________
7.5. Към настоящия момент има ли започнато административнонаказателно производство срещу
Вас за нарушения на данъчното законодателство?
Да

Не

(При отговор „да“ – посочете нарушението, за което е образувано административнонаказателното
производство, както и на какъв етап се намира то.)
__________________________________________________________
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7.6. Посочете размера на платените от Вас данъци за облагане на доходите на физичеки лица
през последните 2 години:
Година

Размер (хил. лв.)

8. Информация за финансовата дисциплина/коректност на дружеството по т. 1.1 (или клона/
представителя по т. 1.2)
8.1. Има ли/имало ли е дружеството просрочени
задължения?
Да

Не

(При отговор „да“ – посочете вида и размера на
тези задължения, както и към кого са тези задължения – държава, община, банка, трети лица.)
__________________________________________________________
8.2. По какъв начин са погасени задълженията на
дружеството по т. 8.1?
__________________________________________________________
8.3. Срещу дружеството водено ли е/води ли се
към момента принудително изпълнение?
Да

Не

(При отговор „да“ – посочете вида и размера на задължението; причините, поради които се е стигнало до принудителното изпълнение, и как е приключило принудителното изпълнение.)
__________________________________________________________
8.4. Налагани ли са на дружеството административни наказания за нарушения на данъчното законодателство?
Да

Не

(При отговор „да“ – посочете основанието за налагане на административно наказание, както и вида
на наложеното наказание)
__________________________________________________________
8.5. Към настоящия момент има ли образувано
административнонаказателно производство срещу дружеството за нарушения на данъчното законодателство?
Да

Не

(При отговор „да“ – посочете нарушението, за което е образувано административнонаказателното
производство, и на какъв етап се намира то.)
__________________________________________________________
9. Взаимоотношения с компетентни органи
9.1. Налагани ли са административни наказания
или принудителни административни мерки за нарушение на законови и подзаконови нормативни
актове, приложими за дейността на предприятия
от банковия или финансовия сектор, сравними
с банка институции или сравними с банка дружества, на Вас или на дружество: 1) в което сте
заемали длъжност с ръководни функции („Длъжности с ръководни функции“ по смисъла на § 1,
т. 1 от допълнителните разпоредби на Наредба
№ 20 от 2009 г. за издаване на одобрения за члено-
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вете на управителния съвет (съвета на директорите) и надзорния съвет на кредитна институция и
изискванията във връзка с изпълнение на техните
функции.); 2) спрямо което упражнявате или сте
упражнявали контрол; 3) в което притежавате или
сте притежавали квалифицирано дялово участие?
Да

Не

(При отговор „да“ – посочете наименование и ЕИК
на дружеството; заеманата длъжност, съответно начин на упражняване на контрол, процент на
притежавано квалифицирано дялово участие; законовите разпоредби, които са били нарушени, дата
и номер на акта за налагане на наказанието или
мярката и органа, който го е издал.)
__________________________________________________________
9.2. Знаете ли за висящо производство за налагане на административни наказания или принудителни административни мерки по т. 9.1?
Да

Не

(При отговор „да“ – посочете наименование и ЕИК
на дружеството; заеманата длъжност, съответно
начин на упражняване на контрол, процент на притежавано квалифицирано дялово участие; законовите разпоредби, които са били нарушени, дата на
образуване на производството; органът, който го
е образувал.)
__________________________________________________________
9.3. Били ли сте освобождаван въз основа на приложена принудителна административна мярка от
длъжност с ръководни функции на предприятие от
банковия или финансовия сектор, сравнима с банка институция или сравнимо с банка дружество?
Да

Не

(При отговор „да“ – посочете наименование и ЕИК
на дружеството, заемана длъжност, основание за
освобождаване от длъжност, дата и номер на акта
за освобождаване от длъжност и органа, който го
е издал.)
__________________________________________________________
9.4. Отказвано ли е издаването на лиценз за извършване на дейност, подлежаща на лицензиране
от Българската народна банка, от Комисията за
финансов надзор или от съответен компетентен
орган в друга държава, на дружество: 1) в което
сте заемали длъжност с ръководни функции; 2)
спрямо което упражнявате или сте упражнявали
контрол; 3) в което притежавате или сте притежавали квалифицирано дялово участие?
Да

Не

(При отговор „да“ – посочете предмет на лиценза;
компетентния орган, отказал да издаде лиценз; наименование и ЕИК на дружеството; заемана длъжност, съответно начин на упражняване на контрол,
процент на притежавано квалифицирано дялово
участие, основание за отказа; номер и дата на
акта, с който е отказан лицензът.)
__________________________________________________________
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9.5. Отнеман ли е лиценз или образувано ли е
производство за отнемане на лиценз на дружество: 1) в което сте заемали длъжност с ръководни функции; 2) спрямо което упражнявате или
сте упражнявали контрол; 3) в което притежавате или сте притежавали квалифицирано дялово
участие?
Да

Не

(При отговор „да“ – посочете предмет на лиценза;
компетентния орган, отнел лиценза; наименование
и ЕИК на дружеството; заемана длъжност, съответно начин на упражняване на контрол, процент
на притежавано квалифицирано дялово участие; основание за отнемане на лиценза, номер и дата на
акта, с който е отнет лицензът.)
__________________________________________________________
9.6. Отказвано ли е или заличавано ли е вписване
в регистър на дружество, извършващо дейност,
подлежаща на регистрационен режим от Българската народна банка, от Комисията за финансов
надзор или от съответен компетентен орган в
друга държава, на Вас като физическо лице или
на дружество: 1) в което сте заемали длъжност
с ръководни функции; 2) спрямо което упражнявате или сте упражнявали контрол; 3) в което
притежавате или сте притежавали квалифицирано дялово участие?
Да

Не

(При отговор „да“ – посочете предмет на регистрацията, компетентния орган, отказал или заличил регистрацията, основание за отказа или
заличаването, съответно номер и дата на акта;
наименование и ЕИК на дружеството; заемана
длъжност, съответно начин на упражняване на
контрол, процент на притежавано квалифицирано
дялово участие.)
__________________________________________________________
9.7. Отказвана ли е регистрация, членство или
издаване на разрешение или лиценз за извършване на търговска дейност, стопанска дейност или
упражняване на професия, на Вас като физическо
лице или на дружество: 1) в което сте заемали
длъжност с ръководни функции; 2) спрямо което
упражнявате или сте упражнявали контрол; 3) в
което притежавате или сте притежавали квалифицирано дялово участие?
Да

Не

(При отговор „да“ – посочете предмет на регистрацията, разрешението, членството, лиценза,
компетентния орган, отказал регистрацията, разрешението, членството или лиценза, основание за
отказа, съответно номер и дата на акта; наименование и ЕИК на дружеството; заемана длъжност,
съответно начин на упражняване на контрол, процент на притежавано квалифицирано дялово участие.)
__________________________________________________________
9.8. Отнеман ли е лиценз или прекратявана ли
е регистрация, разрешение или членство за из-
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вършване на търговска дейност, стопанска дейност или упражняване на професия, на Вас като
физическо лице или на дружество: 1) в което сте
заемали длъжност с ръководни функции; 2) спрямо което упражнявате или сте упражнявали контрол; 3) в което притежавате или сте притежавали квалифицирано дялово участие?
Да

Не

(При отговор „да“ – посочете предмет на регистрацията, разрешението, членството, лиценза, компетентния орган, отнел лиценза, прекратил регистрацията, разрешението, членството или лиценза,
основание за отнемане на лиценза, прекратяване на
регистрацията, разрешението, членството, съответно номер и дата на акта; наименование и ЕИК
на дружеството; заемана длъжност, съответно начин на упражняване на контрол, процент на притежавано квалифицирано дялово участие.)
__________________________________________________________
9.9. Били ли сте изключван от орган или субект
от публичния сектор в сектора на финансовите
услуги или от професионален орган или асоциация?
Да

Не

(При отговор „да“ – посочете наименование и ЕИК
на дружеството; заемана длъжност; номер и дата
на решението, с което сте изключен от орган или
субект от публичния сектор в сектора на финансовите услуги или от професионален орган или асоциация.)
__________________________________________________________
9.10. Били ли сте на длъжност с ръководни функции или неограничено отговорен съдружник в
прекратено поради несъстоятелност дружество
или в дружество, което към настоящия момент
се намира в производство по несъстоятелност?
Да

Не

(При отговор „да“ – посочете наименование и ЕИК
на дружеството; заемана длъжност; номер и дата
на решението, с което е обявена несъстоятелността, съответния номер и дата на решението, с което е образувано производството по несъстоятелност.)
__________________________________________________________
9.11. Било ли е прекратено по решение на съда
дружество: 1) в което сте заемали длъжност с
ръководни функции; 2) спрямо което сте упражнявали контрол; 3) в което сте притежавали квалифицирано дялово участие?
Да

Не

(При отговор „да“ – посочете наименование и ЕИК
на дружеството; заемана длъжност; номер и дата
на решението, с което е прекратена дейността на
дружеството.)
__________________________________________________________
9.12. Оценявана ли е Вашата квалификация, професионален опит и добра репутация (надеждност
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и пригодност) от Българската народна банка, от
Комисията за финансов надзор или друг компетентен орган от финансовия и нефинансовия
сектор, както и от съответен компетентен орган
в друга държава за заемане на длъжност с ръководни функции или за придобиване на дялово
участие?
Да

Не

(При отговор „да“ – посочете органа, извършил
оценката, датата на извършване на оценката, основанието за нейното извършване и резултата от
нея.)
__________________________________________________________
9.13. Отказвано ли Ви е заемането на длъжност с
ръководни функции или придобиване на дялово
участие от Българската народна банка, от Комисията за финансов надзор или от съответен компетентен орган в друга държава?
Да

Не

(При отговор „да“ – посочете органа, постановил
отказа, и основанието за него.)
__________________________________________________________
10. Допълнителна информация
10.1. Имате ли финансови задължения към дружеството по т. 1.1 (или клона/представителя по
т. 1.2)?
Да

Не

(При отговор „да“ – посочете вида и размера на
тези задължения.)
__________________________________________________________
10.2. Налагани ли са Ви дисциплинарни наказания за нарушение на трудовото законодателство?
Да

Не

(При отговор „да“ – посочете наименование на работодателя, основанието за налагане на дисциплинарното наказание, както и вида му.)
__________________________________________________________
10.3. Извън случаите по т. 10.2 освобождаван ли
сте от длъжност с ръководни функции?
Да

Не

(При отговор „да“ – посочете причините за освобождаването.)
__________________________________________________________
10.4. Знаете ли за образувано срещу вас висящо
наказателно производство за престъпление от
общ характер?
Да

Не

(При отговор „да“ – посочете правна квалификация
на престъплението, дата и място на образуване на
производството.)
__________________________________________________________
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10.5. Получавали ли сте модифицирано одиторско мнение (съответно заверка с резерви или отказ от заверка) при извършен одит на дружество:
1) в което сте заемали длъжност с ръководни
функции; 2) спрямо което сте упражнявали контрол; 3) в което сте притежавали квалифицирано
дялово участие?
Да

Не

(При отговор „да“ – посочете наименование и ЕИК
на дружеството, заемана длъжност, съответно начин на упражняване на контрол, процент на притежавано квалифицирано дялово участие, причините
за модифицираното одиторско мнение.)
10.6. Посочете друга допълнителна информация,
която смятате за съществена: _______________________
С настоящото декларирам, че:
1. Давам изричното си съгласие за обработване
от БНБ на данните и информацията, съдържащи
се в настоящия въпросник-декларация.
2. Направените изявления и посочената информация в настоящия въпросник-декларация са верни и точни и не ми е известно да съществува
друга информация, представянето на която би повлияло върху декларираните обстоятелства.
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3. Задължавам се при промяна в декларираните обстоятелства да уведомя БНБ съгласно чл. 3,
ал. 8 от Наредба № 16 от 2018 г. на БНБ за издаване на лицензи и одобрения, за вписване в регистъра по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи и за изискванията към
дейността на операторите на платежни системи с
окончателност на сетълмента.
4. Декларирам, че ми е известна отговорността за
представяне на неверни данни.
Българската народна банка е администратор на
лични данни. Предоставените от Вас доброволно
лични данни се събират и обработват за целите
на идентификацията Ви и за целите на Наредба
№ 16 на БНБ от 2018 г. за издаване на лицензи и
одобрения, за вписване в регистъра по чл. 19 от
Закона за платежните услуги и платежните системи и за изискванията към дейността на операторите на платежни системи с окончателност на
сетълмента. Трети лица могат да получат информация само по реда и при условията на закона.
Разполагате с право на достъп и право на коригиране на събраните лични данни.
Дата (дд/мм/гггг): ________
Подпис: _______
3647
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-71
от 9 февруари 2018 г.
На основание чл. 42, ал. 5 във връзка с чл. 41,
т. 5 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) с
цел обезпечаване на ефективна защита на пещери: „Темната дупка“, „Проходна“, „Свирчовица“,
„Банковица“ и „Хайдушка дупка“, формиращи
Природна забележителност (ПЗ) „Карлуковски
карстов комплекс“, в землището на с. Карлуково,
община Луковит, област Ловеч, обявена със Заповед
№ 2810 от 10.10.1962 г. на председателя на Главно
управление на горите (ГУГ) при Министерския
съвет (МС) (ДВ, бр. 56 от 1963 г.), променям режима на дейностите в ПЗ, както следва:
1. В границите на ПЗ „Карлуковски карстов
комплекс“, включваща пещерите „Темната дупка“,
„Проходна“, „Свирчовица“, „Банковица“ и „Хайдушка дупка“, се забранява:
1.1. строителство;
1.2. промяната на предназначението и начина
на трайно ползване на имотите;
1.3. влизане в пещерите с моторни превозни
средства;
1.4. търсене, проучване и добив на подземни
богатства;
1.5. внасяне в пещерите и в карстовия комплекс
на неприсъщи за района растителни и животински
видове;
1.6. дейности, нарушаващи естествения облик
на пещерите и скалните венци (къртене, чупене,
разширяване на отвори, изсичане на дървета и
храсти);
1.7. улавяне, убиване и изнасяне на пещерно
живеещи животни през всички фази на тяхното
развитие с изключение при провеждането на научни изследвания;
1.8. унищожаване, увреждане, отстраняване,
преместване или изнасяне на елементи от пещерната структура;
1.9. писане, драскане, поставяне на трайни
надписи или знаци по стените, пода, тавана или
входа на пещерите, които водят до загрозяване
или унищожаване на пещерите, с изключение за
целите на спелеокартографирането;
1.10. извличане на материали (камъни, пещерни
образувания, глина, гуано и др.) от вътрешността
и привходните части на пещерите;
1.11. разкопаване на седименти, унищожаване,
повреждане, пренасяне или изнасяне на палеонтоложки или археологически находки, с изключение
при провеждането на регламентирани научни
изследвания;
1.12. действия, които водят до унищожаване,
повреждане и отстраняване на праисторически рисунки, надписи, археологически и други артефакти;
1.13. унищожаване, повреждане или изнасяне
от пещерите на растителни видове с консерваци-

онна значимост или на части от тях, с изключение
при провеждането на регламентирани научни
изследвания;
1.14. засипване, запушване и разрушаване на
входовете на пещерите и техните галерии;
1.15. влизане с факли, палене на огън, опушване
с дим, използване на пиротехнически, димни и огнени ефекти, с изключение използването на димни
и огнени ефекти при заснемане на телевизионни
и филмови продукции в пещерите „Проходна“ и
„Свирчовица“;
1.16. използване на експлозиви;
1.17. използването на пещерите за осъществяването на производствени и складови дейности;
1.18. водовземане от подземни води;
1.19. разпъване на палатки, поставяне на фургони и кемпери и пренощуване на хора;
1.20. изхвърляне на живи или мъртви животни
или части от тях;
1.21. съхраняване на токсични и радиоактивни
вещества или други отпадъци;
1.22. предизвикването на шум, който надвишава
45 Leq (сdВА).
2. Освен режимите по т. 1 в границите на
пещерите „Банковица“ и „Хайдушка дупка“ се
забранява:
2.1. влизането в пещерите освен с цел провеждане
на мониторинг, научни изследвания и организирани
спелеологични проучвания;
2.2. осветяване на сводовете и вътрешността
на пещерите с естествено и изкуствено осветление
(прожектори, огледала, лазери и други) освен при
провеждането на мониторинг и научни изследвания.
3. Освен режимите по т. 1 в границите на пещера „Темната дупка“ се забранява:
3.1. влизането в пещерата освен с цел провеждане
на мониторинг и научни изследвания;
3.2. осветяване на сводовете и вътрешността
на пещерата с естествено и изкуствено осветление
(прожектори, огледала, лазери и др.) освен при
провеждането на мониторинг и научни изследвания;
3.3. при утвърждаване на План за управление
на ПЗ „Карлуковски карстов комплекс“, с който
се допуска експонирането на пещерата като археологически обект, забраните по т. 3.1 и 3.2 не
се прилагат.
4. Освен режимите по т. 1 в границите на пещера „Проходна“ се забранява:
4.1. заснемане на телевизионни и филмови
продукции в интервала от 18 до 7 ч.;
4.2. осветяване на сводовете и вътрешността
на пещерата с естествено и изкуствено осветление
(прожектори, огледала, лазери и други) освен при
заснемане на телевизионни и филмови продукции;
4.3. провеждане на всякакви индивидуални или
организирани спортно-рекреативни мероприятия
(скално катерене, бънджи скокове, опъване на
въжени тролеи, въжета и махала между стените
и др.) в интервала от 18 до 7 ч.;
4.4. провеждане на концерти, събори и фестивали под свода на пещерата;
4.5. екипирането на нови осигурителни точки
и съоръжения, свързани с провеждане на бънджи
скокове, опъване на махала, слаклайн ленти и
други спортно-рекреативни активности;
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4.6. екипирането на нови катерачни маршрути
в пещера „Проходна“ извън посочените в общия
план и индивидуалните схеми на катерачните
маршрути, представляващи неразделна част от
настоящата заповед и на разположение в МОСВ
и Регионалната инспекция по околната среда и
водите – Плевен.
5. Освен режимите по т. 1 в границите на пещера „Свирчовица“ се забранява:
5.1. заснемане на телевизионни и филмови
продукции в интервала от 18 до 7 ч.;
5.2. осветяване на сводовете и вътрешността
на пещерата с естествено и изкуствено осветление
(прожектори, огледала, лазери и др.) освен при
заснемане на телевизионни и филмови продукции;
5.3. провеждане на всякакви индивидуални или
организирани спортно-рекреативни мероприятия
в интервала от 18 до 7 ч.;
5.4. екипирането на катерачни маршрути, включително монтажът на осигурителни точки и съоръжения за други спортно-рекреативни активности.
6. Режимите на дейностите по настоящата
заповед не се отнасят за случаите, при които се
провеждат учебни и реални спасителни акции в
пещерите.
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7. Катеренето по екипирани маршрути, провеждането на бънджи скокове, опъването на
слаклайн ленти, движението по въжени тролеи и
махала между стените се извършва на собствен
риск и отговорност от страна на организаторите
и практикуващите тези дейности.
8. Въведените със Заповед № 2810 от 1962 г. на
председателя на ГУГ при МС режими на дейностите
не се прилагат по отношение на ПЗ „Карлуковски
карстов комплекс“.
9. Промeните по настоящата заповед да се впишат в Държавния регистър на защитените територии
при Министерството на околната среда и водите.
10. Нарушителите на тази заповед се наказват
съгласно административнонаказателните разпоредби на Закона за защитените територии.
На основание чл. 43 от ЗЗТ заповедта да се
обнародва в „Държавен вестник“.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Н. Димов
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10. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на
подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение за
проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от ЗПБ – строителни материали, в площ
„Брястовицата“, разположена в землището на
Асеновград, община Асеновград, област Пловдив,
описана със следните гранични точки в координатна система 1970 г.:
№
Х (m)
Y (m)
1.
4532990.2
8626738.4
2.
4532528.2
8627354.4
3.
4531558.8
8627297.8
4.
4531563.3
8626907.8
5.
4531993.7
8626856.7
6.
4531959.1
8626946.8
7.
4532349.1
8626980.2
8.
4532356.4
8626813.6
3642
11. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на
подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение за
проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от ЗПБ – строителни материали, в площ „Калината“, разположена в землището на с. Рогош,
община „Марица“, област Пловдив, описана със
следните гранични точки в координатна система
1970 г.:
№
Х (m)
Y (m)
1.
4546105
8630155
2.
4545865
8630300
3.
4545747
8630435
4.
4545668
8630613
5.
4545655
8630822
6.
4545440
8631175
7.
4545200
8631522
8.
4545260
8630370
9.
4545568
8630388
10.
4545565
8630290
11.
4545705
8630275
12.
4545705
8630175
3643
14. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
от ЗУТ обявява, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-15 от 10.04.2018 г. за обект: Път І-5 „Обходен
път на гр. Кърджали“, участък от км 349+234
до км 349+422≡348+997,32 (по червен вариант
от решението по оценка на въздействието върху
околната среда), в обхвата на действащия подробен
устройствен план и приключените отчуждителни
процедури. На основание чл. 149, ал. 4 от ЗУТ
издаденото разрешение за строеж подлежи на
обжалване пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок след обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството, а по
отношение на чл. 60 от АПК – в 3-дневен срок
от съобщаването му.
3887
1. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Изграждане
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на „Жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември от км 94+765 до км 97+896“, разположен в землището на гр. Септември, ЕКАТТЕ
66264, община Септември, област Пазарджик, от
проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Елена Василева Гъделева, Кирил
Стоянов Савов и Румяна Атанасова Даскалова,
наследници на Ангел Атанасов Даскалов, собственици на имот с № 021037, намиращ се в землището
на гр. Септември, община Септември, област
Пазарджик, за постановяването на Решение № 46
на Министерския съвет от 31.01.2018 г., с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
3649
2. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Изграждане
на „Жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември от км 94+765 до км 97+896“, разположен в землището на гр. Септември, ЕКАТТЕ
66264, община Септември, област Пазарджик, от
проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Димитър Георгиев
Добрев и Стоилка Василева Добрева, наследници
на Димитър Добрев Стоилов, собственици на
имот с № 022015, намиращ се в землището на
гр. Септември, община Септември, област Пазарджик, за постановяването на Решение № 46
на Министерския съвет от 31.01.2018 г., с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
3650
3. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Изграждане
на „Жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември от км 94+765 до км 97+896“, разположен в землището на гр. Септември, ЕКАТТЕ
66264, община Септември, област Пазарджик, от
проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Гергана Николова Сакутова, наследница на Георги Николов Георгиев, собственица
на имот с № 022036, намиращ се в землището
на гр. Септември, община Септември, област
Пазарджик, за постановяването на Решение № 46
на Министерския съвет от 31.01.2018 г., с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
3651
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4. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Изграждане
на „Жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември от км 94+765 до км 97+896“, разположен в землището на гр. Септември, ЕКАТТЕ
66264, община Септември, област Пазарджик, от
проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Атанас Иванов Спасов и Илия Благоев
Спасов, наследници на Благоя Спасов Атанасов,
собственици на имот с № 022040, намиращ се в
землището на гр. Септември, община Септември,
област Пазарджик, за постановяването на Решение
№ 46 на Министерския съвет от 31.01.2018 г., с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
3652
5. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Изграждане
на „Жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември от км 94+765 до км 97+896“, разположен в землището на гр. Септември, ЕКАТТЕ
66264, община Септември, област Пазарджик, от
проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Данчо Стефанов Яшев, Маргарита
Димитрова Стоянова, Бончо Георгиев Миндачкин и
Десислава Йорданова Ковачка, наследници на Илия
Митров Яшев, собственици на имот с № 022041,
намиращ се в землището на гр. Септември, община
Септември, област Пазарджик, за постановяването на Решение № 46 на Министерския съвет от
31.01.2018 г., с което се отчуждават имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
3653
6. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Изграждане
на „Жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември от км 94+765 до км 97+896“, разположен в землището на гр. Септември, ЕКАТТЕ
66264, община Септември, област Пазарджик, от
проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Гергана Николова Сакутова, наследница на Лазар Спасов Христосков, собственица
на имот с № 022044, намиращ се в землището
на гр. Септември, община Септември, област
Пазарджик, за постановяването на Решение № 46
на Министерския съвет от 31.01.2018 г., с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
3654
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7. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Изграждане
на „Жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември от км 94+765 до км 97+896“, разположен в землището на гр. Септември, ЕКАТТЕ
66264, община Септември, област Пазарджик, от
проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Николай Андонов Пангев,
наследник на Костадин Кр. Николов, собственик
на имот с № 022045, намиращ се в землището
на гр. Септември, община Септември, област
Пазарджик, за постановяването на Решение № 46
на Министерския съвет от 31.01.2018 г., с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
3655
8. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изг ра ж дане на „Ж п лини я Софи я – Пловдив,
участък Ихтиман – Септември от км 94+765
до км 97+896“, разположен в землището на
гр. Септември, ЕКАТТЕ 66264, община Септември, област Пазарджик, от проект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив:
жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Ангелина Пенчева Атанасова, Стилиян Благоев
Атанасов и Камен Благоев Атанасов, наследници
на Стоилка Иванова Атанасова, собственици на
имот с № 022080, намиращ се в землището на
гр. Септември, община Септември, област Пазарджик, за постановяването на Решение № 46
на Министерския съвет от 31.01.2018 г., с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
3656
9. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Изграждане
на „Жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември от км 94+765 до км 97+896“, разположен в землището на гр. Септември, ЕКАТТЕ
66264, община Септември, област Пазарджик, от
проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Иван Димитров Шушнев, наследник на Петка Ангелова Шушнева, собственик
на имот с № 022106, намиращ се в землището
на гр. Септември, община Септември, област
Пазарджик, за постановяването на Решение № 46
на Министерския съвет от 31.01.2018 г., с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
3657
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10. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграждане на „Жп линия София – Пловдив, участък
И х т иман – Сеп т ември о т к м 94+765 до к м
97+896“, разположен в землището на гр. Септември, ЕКАТТЕ 66264, община Септември, област
Пазарджик, от проект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: жп участъци
София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Ангел Георгиев
Вучев и Мария Николова Вучева, собственици
на имот с № 023110, намиращ се в землището
на гр. Септември, община Септември, област
Пазарджик, за постановяването на Решение № 46
на Министерския съвет от 31.01.2018 г., с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
3658
11. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Изграждане
на „Жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември от км 94+765 до км 97+896“, разположен в землището на гр. Септември, ЕКАТТЕ
66264, община Септември, област Пазарджик, от
проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Верка Николова Бонева, собственица
на имот с № 024468, намиращ се в землището
на гр. Септември, община Септември, област
Пазарджик, за постановяването на Решение № 46
на Министерския съвет от 31.01.2018 г., с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
3659
12. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Изграждане
на „Жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември от км 94+765 до км 97+896“, разположен в землището на гр. Септември, ЕКАТТЕ
66264, община Септември, област Пазарджик, от
проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Стоян Илиев Томов, Елена Стоянова Томова, Даниела Стоянова Томова, Стоянка
Костадинова Соколова и Веселина Димитрова
Кръстева, наследници на Иван Божилов Митрев,
собственици на имот с № 024484, намиращ се в
землището на гр. Септември, община Септември,
област Пазарджик, за постановяването на Решение № 46 на Министерския съвет от 31.01.2018 г.,
с което се отчуждават имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
3660
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13. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Изграждане
на „Жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември от км 94+765 до км 97+896“, разположен в землището на гр. Септември, ЕКАТТЕ
66264, община Септември, област Пазарджик, от
проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Смилена Георгиева Атанасова, наследница на Васил Ангелов Пенчев, собственица
на имот с № 024495, намиращ се в землището
на гр. Септември, община Септември, област
Пазарджик, за постановяването на Решение № 46
на Министерския съвет от 31.01.2018 г., с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
3661
14. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Изграждане
на „Жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември от км 94+765 до км 97+896“, разположен в землището на гр. Септември, ЕКАТТЕ
66264, община Септември, област Пазарджик, от
проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Антон Бориславов Адов, наследник
на Васил Благоев Хайдушкин, собственик на
имот с № 024499, намиращ се в землището на
гр. Септември, община Септември, област Пазарджик, за постановяването на Решение № 46
на Министерския съвет от 31.01.2018 г., с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
3662
15. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Изграждане
на „Жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември от км 94+765 до км 97+896“, разположен в землището на гр. Септември, ЕКАТТЕ
66264, община Септември, област Пазарджик, от
проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Петя Стоянова Табакова, наследница на Славея Стойнов Табаков, собственица на
имот с № 024500, намиращ се в землището на
гр. Септември, община Септември, област Пазарджик, за постановяването на Решение № 46
на Министерския съвет от 31.01.2018 г., с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
3663
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89. – Община Кубрат на основание чл. 30
ЗПСК обявява, че през март 2018 г. е приватизиран общински имот: самостоятелен обект на
минус първи етаж в сграда в с. Юпер, община
Кубрат, област Разград, ул. Георги Бенковски № 1,
представляващ кафе-аперитив и склад. Обектът е
продаден чрез публичен търг с явно наддаване на
Ди Вуоло Коррадо с продължително пребиваване
в Република България, гражданство Италия, за
сумата 22 000 лв. При сключване на договора
купувачът е заплатил цялата сума.
3701
3. – Община Ботевград на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план на трасета за изграждане на елементи на
техническата инфраструктура – въздушен ел.
провод с обща дължина L = 190 м, до поземлен
имот (ПИ) с идентификатор 05815.2.130 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КК и
КР) на землището на гр. Ботевград, м. Зелин. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ могат да
се направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за ПУП – ПП до общинската
администрация – Ботевград.
3601
57. – Община Велинград на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ уведомява, че е изработен проект за
подробен устройствен план – частично изменение
на плана за регулация и застрояване на част от
улица с о.т. 389д-389б-389в-389а, УПИ ІІ-8807 – „За
бизнес център, хотел, ресторант, басейн, търговия
и услуги“, УПИ XIV-8808 – „3a бизнес център,
хотел, ресторант, търговия и услуги“, УПИ XV7674 – „3a обществено обслужване“, в кв. 1011 и
УПИ XVII-7673 – „За обществено обслужване“, в
кв. 101 по плана на гр. Велинград. С проекта за
частично изменение на плана за регулация се
предвижда част от улица с о.т. 389д-389б-389в-389а
да се заличи и да се присъедини към новообразувания УПИ ІІ-8807 – „За бизнес център, хотел,
ресторант, басейн, търговия и услуги“, УПИ
ІІ-8807 – „За бизнес център, хотел, ресторант,
басейн, търговия и услуги“, УПИ XIV-8808 – „3a
бизнес център, хотел, ресторант, търговия и услуги“, УПИ XV-7674 – „3a обществено обслужване“,
в кв. 1011 и УПИ XVII-7673 – „За обществено
обслужване“, в кв. 101 и част от улица с о.т.
389д-389б-389в-389а се обединят в един нов УПИ
УПИ ІІ – „За бизнес център, хотел, ресторант,
басейн, търговия и услуги“, с площ 15 158 кв. м.
С проекта за частично изменение на плана за
застрояване се предвижда ново застроително
петно до четири етажа, свободно застрояване,
при следните параметри на застрояване: плътност
на застрояване – до 70 %, Кинт. – до 1,50; минимално озеленяване – 30 %, съгласно приложената
идейна скица. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на обявлението заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация.
3528
49. – Община Гоце Делчев на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изготвен
проект за ПУП – парцеларен план за външен
електропровод до цех за дървопреработка и цех за

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 3

пелети в поземлени имоти с № 057002, местност
Мамал дол, от землището на с. Корница, ЕКАТТЕ
38666, община Гоце Делчев, област Благоевград.
Трасето на електропровода преминава през имот
с № 0590001 по КВС на с. Корница, община
Гоце Делчев – полски път, публична общинска
собственост. Проектната документация се намира в общинската администрация – гр. Гоце
Делчев, стая 104. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация – гр. Гоце Делчев.
3506
47. – Община Доспат на основание чл. 25,
ал. 4 от ЗОС съобщава, че е издадена заповед
за отчуждаване на недвижим имот на основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 2 от
ЗОС и чл. 205, т. 1 от ЗУТ, попадащи в улична
регулация в обхвата на обект: „Изграждане на
ул. Доспатска“ – гр. Доспат, област Смолян, съг
ласно влязъл в сила ПУП (одобрен с Решение
№ 460 от 25.07.2014 г. на Общинския съвет – гр.
Доспат), предвиждащ изграждане на обект – публична общинска собственост, за задоволяване на
неотложна общинска нужда, която не може да
бъде задоволена по друг начин. Заповед № 148
от 26.03.2018 г. на кмета на община Доспат е за
отчуждаване на 1/2 ид.ч. от ПИ с идентификатор
№ 23025.501.1156 (незастроен), с площ 285,5 кв. м
по КККР на гр. Доспат, одобрена със Заповед
№ РД-18-35 от 15.06.2010 г. на изпълнителния
директор на АГКК. Собственик на имота – нас
ледници на Реджеп Салихов Хавальов (Денис
Ресепов Хавальов), нот. акт № 101, том I, вх. peг.
№ 355 от 1.08.2001 г. Стойността на паричното
обезщетение съгласно изготвена пазарна оценка
от 12.02.2018 г. от независим оценител е в размер
общо 2837,87 лв., която ще бъде преведена до седем
дни след влизане в сила на заповедта по сметка,
открита от Община Доспат, в „Асет Банк“ – АД,
клон Доспат, на името на правоимащия. Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок след
обнародването в „Държавен вестник“.
3483
53. – Община Елена на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е
изработен проект за подробен устройствен – парцеларен план за трасета на линейни обекти: външно
кабелно ел. захранване 20 kV от нов стомано-решетъчен стълб (СРС) на въздушен електропровод
(ВЕЛ) 20 kV „Средни колиби“ на електропроводно
отклонение за МТП „Дърлевци“, п/ст „Елена“
110/20 kV, намиращ се в имот № 098002 (с НТП
„изоставена нива“, частна собственост), до нов
трафопост тип БКТП 20/0,4 kV (1×1000 kVА) в
имот с проектен № 098010 по КВС на землище с.
Блъсковци; общата дължина на трасето е 174 л. м
и преминава през следните имоти: № 098002 (с НТП
„изоставена нива“, частна собственост), № 098004
(с НТП „овцеферма“, собственост на възложителя)
до имот № 098010 (с НТП „овцеферма“); сервитутът на трасето е 4 м, по 2 м от двете страни на
кабела; въздушна линия 1 kV за захранване на
имот № 098005 по КВС на землище с. Блъсковци; трасето е с дължина 69 л. м, с начална точка
нов трафопост тип БКТП 20/0,4 kV (1×1000 kVА)
в имот с проектен № 098010 по КВС, окачена на
четири нови стоманобетонови стълба (СБС) в
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имот № 000526 (с НТП „полски път“, собственост
на община Елена); сервитутът на трасето е 2,50 м,
по 1,25 м от двете страни на кабела. Парцеларният
план се намира в дирекция „УТОС“ при Община
Елена, ул. Ил. Макариополски № 24. Заинтересованите лица на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“ могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
3417
54. – Община Елена на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за трасе на линеен
обект – водопровод за захранване на имот с
проектен № 098009 по КВС на землище с. Блъс
ковци, отклонение от съществуващ водопровод
„Група Блъсковци“. Общата дължина на трасето
е 163 л. м и преминава през имот с № 000526
(с НТП „полски път“, собственост на община
Елена) до водомерна шахта в имот № 098009 (с
НТП „овцеферма“, собственост на възложителя).
Определеният сервитут на трасето е 6 м, по 3 м
от двете страни на водопровода. Парцеларният
план се намира в дирекция „УТОС“ при Община
Елена, ул. Ил. Макариополски № 24. Заинтересованите лица на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
могат в едномесечен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“ да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
3418
2. – Община гр. Мездра, област Враца, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за подробен устройствен план
(план за застрояване за имоти извън границите
на урбанизираните територии) – план за застрояване (ПЗ) за „Кариера за добив на подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – варовици, от находище „Голия връх“,
участък „Запад“, разположено в землището на
с. Върбешница и землището на с. Горна Кремена,
община Мездра, област Враца“. Проектите са на
разположение в сградата на Община Мездра, стая
105. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на съобщението
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да се запознаят с проектите и да изкажат
предложения или възражения по тях.
3762
46. – Община Перник на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е представен коригиран проект за подробен
устройствен план (ПУП) за обект: Модернизация
на железопътен участък: „София – Перник – Радомир“, за проект „Модернизация на железопътна линия София – Перник – Радомир – част от
Трансевропейската транспортна мрежа“, за частта
на трасето, преминаваща през община Перник,
както следва: ПУП – парцеларен план (ПП),
специализиран план (СП) и изменение на план
за регулация и застрояване (ИПРЗ) – землище
с. Драгичево – ЕК АТТЕ 23251; ПУП – ПП и
ИПРЗ – землище гр. Перник – ЕКАТТЕ 55871;
ПУП – ПП и ИПРЗ – землище гр. Батановци –
ЕКАТТЕ 72223; ПУП – ПП – землище с. Лесковец – ЕКАТТЕ 43428. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да разгледат проекта и да направят писмени въз-
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ражения, предложения и искания до общинската
администрация. Проектът се намира в сградата
на община Перник, ет. 12, стая № 1.
3494
51. – Община Разград на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – план-схема за
мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура – изграждане на тръбна и въздушна
оптична мрежа на „БТК“ – ЕАД, на територията
на Разград като разширение и реконструкция на
законно изградената съществуваща електронна
съобщителна мрежа. Проектът се намира в стая
202 или 211 на Община Разград. Съгласно чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на
обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до кмета на община Разград.
3605
10. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на населените места и селищните образувания
за трасе на водопроводно отклонение от съществуващ водопровод в поземлен имот 67338.48.36,
за осигуряване на захранване на ПИ 67338.48.50,
отреден „За автокъща, автосервиз и фотоволтаична
система“, и засягащ поземлени имоти 67338.48.36
с НТП „първостепенна улица“, 67338.48.35 с НТП
„дере“ и 67338.48.34 с НТП „полски път“, всички
в местност Сливенски кър, землище гр. Сливен.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до общинската
администрация.
3478
10а. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания за
трасе на водопровод от водоем в ПИ 000633, за
осигуряване на захранване с питейна вода на ПИ
000112 с НТП „стопански двор“ и засягащ следните имоти: ПИ 082018, местност Ярана, с НТП
„залесени горски територии“, ПИ 000018 с НТП
„пясъци“, ПИ 000454 с НТП „прокари“, ПИ 016027,
местност Горен караджаз, с НТП „изоставена орна
земя“, ПИ 000164 с НТП „стопански двор“, ПИ
000244 с НТП „полски път“ и ПИ 000241 с НТП
„местен път“, всички в землището на с. Селиминово, община Сливен. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
3479
1. – Община Чепеларе на основание чл. 25,
ал. 4 от ЗОС съобщава, че на основание чл. 21,
ал. 1 и чл. 25, ал. 2 от ЗОС и Решение № 433 от
29.11.2017 г. на Общинския съвет – гр. Чепеларе,
е издадена Заповед № 56 от 20.02.2018 г. на кмета
на община Чепеларе за отчуждаване на част от
имот – частна собственост, за общинска нужда – разширение на гробище в с. Проглед, община
Чепеларе: част от поземлен имот с идентификатор
58517.100.141, намиращ се в с. Проглед, община
Чепеларе, по одобрената кадастрална карта при
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съседи: 58517.100.1, 58517.100.142, 58517.100.144,
5 8 517.10 0 .16 0 , 5 8 517.10 0 .1 9 2 , 5 8 517.10 0 . 2 9 9,
58517.100.300, 58517.100.301, с площ за отчуждаване
52 кв. м, собственост на н-ци на Злата Димитрова
Попвасилева, целият с площ 944 кв. м, с трайно
предназначение: урбанизирана територия, начин
на трайно ползване: за друг обществен обект,
комплекс, в размер 832 лв.
3700
129. – Община гр. Чипровци, област Монтана,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че
са изработени проекти на подробен устройствен
план – парцеларен план за трасета на довеждащ
водопровод, външно ел. захранване 20 kV и
канализационен колектор на пречистени води
на поземлен имот № 000229 с ЕК АТТЕ 03469 в
землището на с. Бели Мел, община Чипровци, и
план за застрояване за поземлен имот № 000229
с ЕК АТТЕ 03469 в землището на с. Бели Мел,
община Чипровци, с отреждане на имота за
„Площадка за компостираща инсталация“ с
възлож ител Община Чипровци. Проект ът е
изложен в общинската администрация – Чипровци, отдел „УТ, ОС и ПП“, ет. ІІІ, стая № 303,
за разглеждане от заинтересованите лица. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ могат да се
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта в едномесечен срок считано от датата на обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“.
3505
11. – Община Ямбол на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
кабелна линия НН 1 kV и електромерно табло
за външно ел. захранване на „Преустройство на
съществуваща тераса към складов корпус за административни нужди и смяна предназначение“
в ПИ 87374.515.19 по кадастралната карта на гр.
Ямбол с трасе, започващо от съществуващ КРШ
в ПИ 87374.49.443, преминаващо през поземлени
имоти с идентификатори 87374.49.333, 87374.49.458,
87374.515.28, 87374.515.29 и достигащо до ново ЕТ
в ПИ 87374.515.19. Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане в Община
Ямбол, стая 302. На основание чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общинската администрация в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3419
87. – Община Ямбол на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за
изменение на действащите подробен устройствен
план (ПУП) – план за регулация на: УПИ V – „За
КОО“, кв. 4 по плана на гр. Ямбол – Зорница; УПИ
I – „ТМСС „Христо Ботев“, кв. 317 по плана на гр.
Ямбол; част от кв. 23 по плана на гр. Ямбол – хале
и паркинг, разположен в северозападната част на
квартала; УПИ I – „За жилищно строителство“, кв.
19 по плана на гр. Ямбол – Аврен, и ПУП – план
за улична регулация – ПУР за кръстовище между
улица с осови точки о.т. 41 – о.т. 55 – о.т. 55а – о.т.
374 (ул. Търговска) и улица с осови точки о.т.
55в – о.т. 55а – о.т. 55 – о.т. 417 (ул. Милин камък).
Проектът е изложен за разглеждане в Община
Ямбол, стая 302. На основание чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
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по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3604
98. – Община с. Кайнарджа, област Силистра,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява на
заинтересованите лица, че е изработен проект за
изменение на кадастрален план и изменение на
ПУП – ПР (подробен устройствен план – план
за регулация) за УПИ l – за детска градина, в
квартал 12 и УПИ ІV в квартал 9 по плана на
с. Зарник, община Кайнарджа, и изменение на
уличната регулация в участъка от о.т. 914 до о.т.
79. Проектът е изложен в стая 206 в сградата на
общинската администрация – с. Кайнарджа, ул.
Димитър Дончев 2. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
3683
17. – Община с. Ружинци, област Видин, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че са
изработени проекти за подробни устройствени
планове (ПУП) – ПП, ИПРЗ за имотите от землищата на с. Тополовец и с. Дреновец, намиращи
се в териториалния обхват на община Ружинци,
от жп км 100 + 513 до жп км 109 + 922, засегнати
от трасето на жп линията Видин – София, участък
Видин – Медковец. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в законоустановения едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания
по проектите до общинската администрация в
с. Ружинци.
3429
3. – Община с. Челопеч, Софийска област,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица, че е изработен проект на
ПУП – ПП за нов 6 kV електропровод, ПУП – ПП
за проектно трасе за ел. захранване на помпена
станция и парк „Корминеш“ в землището на
с. Челопеч с ЕКАТТЕ 80323, община Челопеч,
Софийска област, с възложител „Дънди Прешъс
Металс Челопеч“ – ЕАД. Имотите, засегнати от
трасето на ПУП – ПП, са със следните идентификатори по кадастралната карта в землището
на с. Челопеч: 80323.64.39, 80323.64.46, 80323.64.47,
80323.64.48, 80323.64.49, 80323.65.22, 80323.71.6,
80323.71.41, 80323.71.63, 80323.78.59, 80323.78.109.
Проектът на подробен устройствен план е изложен
за запознаване в сградата на Община Челопеч,
ет. 2, служба „ТСУ“. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта на подробния устройствен
план до общинската администрация – с. Челопеч.
3504

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпила жалба от Асен Стоянов Карагьозов, с
която се оспорва Решение № 821 от 29.12.2017 г. на
Министерския съвет за изменение и допълнение
на Решение № 646 от 2004 г. на Министерския
съвет за приемане на плана за управление на
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Национален парк „Пирин“, по което е образувано
адм. д. № 3062/2018 г. по описа на Върховния
административен съд. Делото е насрочено за
14.05.2018 г. от 14 ч.
3694
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило
оспорване от Окръжната прокуратура – Бургас,
срещу: чл. 14, ал. 6, изречение 2 и чл. 81, ал. 2
от Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет – гр. Средец, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската администрация, приет с решение по протокол № 3 от
3.12.2015 г. на Общинския съвет – гр. Средец. По
оспорването е образувано адм. д. № 746/2018 г.,
насрочено за 26.04.2018 г. от 10,20 ч.
3757
Административният съд – Русе, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е постъпило оспорване на текстовете
на чл. 51 от Наредба № 18 за обществения ред при
ползване на превозни средства на територията
на община Русе, приета и последващо изменена
с решения на Общинския съвет – гр. Русе. По
оспорването е образувано адм. д. № 162/2018 г. по
описа на Административния съд – Русе, ІV състав,
насрочено за 16.05.2018 г. от 10,30 ч. Оспорваща
страна по делото е Дани Иванов Данев от гр. Русе.
3669
Административният съд – Сливен, на основание чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава, че в съда е
постъпило оспорване от прокурор в Окръжната
прокуратура – Сливен, на разпоредбите на: чл. 18,
ал. 2, пред. 2 (в частта на разпоредбата „или избор
от Общинския съвет – Твърдица, с мнозинство
повече от половината от общия брой съветници“), чл. 47 и 48 от Наредбата за упражняване
правата на собственик на Община Твърдица
върху капитала на търговските дружества, приета
с Решение № 214 от 14.07.2005 г. на Общинския
съвет – гр. Твърдица, от проведено заседание от
същата дата, по което оспорване е образувано адм.
д. № 113/2018 г. по описа на Административния
съд – Сливен, насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 16.05.2018 г. от 14 ч.
3666
Административният съд – Смолян, на основание чл. 188 от АПК съобщава, че е образувано
адм. д. № 63/2018 г. по протест на Окръжната
прокуратура – Смолян, срещу Наредбата за реда
за управление правата на собственик на Община Девин в търговските дружества с общинско
участие в капитала, приета с Решение № 68 по
протокол № 8 от 21.05.2010 г. на Общинския съвет – гр. Девин, изменена с Решение № 111 по
протокол № 10 от 18.06.2012 г. и Решение № 151
по протокол № 14 от 3.09.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Девин, в нейната цялост. Съдът уведомява, че делото е насрочено за 15.05.2018 г.
от 14 ч., като заинтересованите лица могат да
поискат с писмена молба да се присъединят към
оспорването или да встъпят като страна наред с
административния орган до началото на устните
състезания при всяко положение на делото.
3667
Административният съд – София-град, на
основание чл. 181, ал. 1 от Административно
процесуалния кодекс съобщава, че е постъпила
жалба вх. № СОА17-ТД26-12096 от 20.10.2017 г.
на „МВ – Хел т и Фу у дс“ – ЕООД, Софи я, с
представляващ Румен Методиев Мурлев, с коя-
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то се оспорва Наредбата за условията и реда за
провеждане на търгове и конкурси, приета от
Столичния общински съвет с Решение № 138 от
9.03.2006 г. и с последно изменение по Решение
№ 445 от 20.07.2017 г. в частта на приложение
№ 1, раздел V, т. 3.2, 3.4, 4.2 и 4.4 и забележка
№ 2 към образеца на оферта (част от приложение
№ 1 към наредбата), по която е образувано адм.
д. № 11903/2017 г. по описа на Административния
съд – София-град, ХIV тричленен състав, насрочено за 18.05.2018 г. от 13,30 ч.
3668
Административният съд – София област, пети
състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че в Административния съд – София област, е образувано адм.
д. № 328/2018 г. по описа на съда по протест на
Окръжната прокуратура – София, което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание
на 9.05.2018 г. от 10 ч. и по което предмет на
оспорване е чл. 39 от Наредбата за учредяване
на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските
дружества на Общинския съвет – гр. Долна баня.
Конституирани страни в производството са:
оспорващ – Окръжната прокуратура – София, и
административен орган – Общинския съвет – гр.
Долна баня, чрез председателя.
3697
Административният съд – София област, втори
състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е образувано адм.
дело № 338/2018 г. по описа на АССO, което ще
бъде разгледано в открито съдебно заседание на
6.06.2018 г. от 10 ч. Производството по делото е
образувано по протест на Окръжната прокуратура – София, против разпоредбите на чл. 6, ал. 4,
чл. 14, ал. 3, чл. 14а, ал. 1, т. 3, чл. 16, ал. 1, т. 15,
чл. 24, ал. 1, т. 8 и чл. 114, ал. 3 и 4 от Правилника за организацията и дейността на Общинския
съвет – гр. Пирдоп, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
3758
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпила жалба на П.Т.З. от гр. Д. против чл. 8,
т. 5 от Наредба № 2 за опазване на обществения
ред на Община Димитровград в частта „форсирането на двигатели от всякакъв вид“, по която
е образувано адм. д. № 327/2018 г. по описа на
Административния съд – Хасково, насрочено за
23.05.2018 г. от 10,30 ч.
3766
Варненският районен съд, 8 състав, призовава Адис Хафизович, роден на 10.03.1966 г. в
гр. Вареш, Босна и Херцеговина, с неизвестен
адрес, като ответник по предявения от Биргюл
Аронова Алиева иск с правно основание чл. 142,
ал. 1 и чл. 150 СК по гр. дело № 1120/2018 г.
по описа на ВРС, 8 състав, като указва на
призованото лице, че в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ следва да
се яви в съда, за да получи препис от исковата
молба и приложенията.
3670
Варненският районен съд, 40 състав, призовава Полина Викторовна Бронштейн, родена на
30.10.1994 г. в гр. Иркутск/Russia, с неизвестен
адрес, като ответница по предявения от Александър Огнянов Стоянов иск с правно основание
чл. 330, ал. 1 от ГПК във връзка с чл. 49 от СК
по гр. дело № 294/2018 г. по описа на ВРС, 40
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състав, като указва на призованото лице, че в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ следва да се яви в съда, за да получи
препис от исковата молба и приложенията.
3756
Районният съд – Дулово, уведомява Ахмед
Тахиров Ибрямов, роден на 12.08.1940 г., с постоянен адрес Република Турция, без регистриран
постоянен и настоящ адрес в Република България,
че срещу него е заведено гр. д. № 138/2017 г. по
описа на Районния съд – Дулово, от Джумадзие
Ахмедова Исмаилова и Ерджан Кязимов Тахиров
по чл. 341 от ГПК и че в деловодството на съда
на адрес – Дулово, ул. Васил Левски № 12, се
намира исковата молба, допълнителна искова
молба и приложенията, които могат да се получат в двуседмичен срок от обнародването в
„Държавен вестник“. При неявяването му лично
или на упълномощено от него лице в указания
двуседмичен срок съдът ще му назначи особен
представител.
3755
Софийският районен съд, ІІІ граж данско
отделение, 139 състав, уведомява Джеймс Езе,
гражданин на Нигерия, роден на 4.05.1978 г., че
има качеството на ответник по гр. д. № 7722/2018 г.
по описа на СРС, ІІІ ГО, 139 състав, образувано
по предявен иск от Даниела Йорданова Микова от София, кв. Бояна, ул. Брезите № 5, и му
указва, че в двуседмичен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ следва да се яви в канцеларията на СРС, ІІІ ГО, 139 състав, за връчване
на съобщението по чл. 131 ГПК ведно с исковата
молба и приложенията към нея.
3695
Търговищкият окръжен съд, търговско отделение, на основание чл. 679, ал. 2 от ТЗ по ч. т. д.
№ 39/2018 г. насрочва производство в открито
съдебно заседание на 27.04.2018 г. от 9,30 ч. за разглеждане на искане за отмяна на взетото на събрание на кредиторите на „ЛЕССЕРВИЗ“ – ЕООД,
гр. Попово, проведено на 22.03.2018 г. от 10,30 ч.,
решение, с което не е бил приет представеният
пред съда по несъстоятелността оздравителен план
на предприятието на „ЛЕССЕРВИЗ“ – ЕООД,
гр. Попово.
3777

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Академичният съвет и президентът на
Международната академия на архитектурата на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 28, ал. 2, 5 и 6
от устава свиква асамблея (общо събрание) на
МАА на 13.05.2018 г. в 10 ч. в залата на хотел
„КООП“ – София, ул. Искър 30, при следния
дневен ред: 1. информация за дейността на Международната академия на архитектурата за периода
2015 – 2017 г.; 2. финансов отчет за 2015 – 2017 г.;
3. приемане на нови членове – професори и академици в МАА; 4. приемане на работна програма
за 2018 – 2021 г.; 5. избор на нов академичен съвет.
3778
1. – Управителният съвет на сдружение „Институт за развитие на публичната среда“ – София,
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на 15.05.2018 г. в 17 ч. в София,
ул. Струмица № 1А, ап. 2, при следния дневен
ред: 1. одобряване на годишния финансов отчет
и на доклада за дейността на сдружението през
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2017 г.; 2. избор на управителен съвет на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27
от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 18 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от регистрираните за участие в
събранието членове на сдружението.
3768
1. – Управителният съвет на „Институт за
развитие и иновации на образованието и науката – ИРИОН“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 19.05.2018 г.
в 13 ч. в София, ул. Балканджи Йово № 9 – в
конферентната зала на хотел „Женева“, при
следния дневен ред: 1. избор на нов управителен
съвет; 2. вземане на решение кога да се извърши
пререгистрирането на „Институт за развитие и
иновации на образованието и науката – ИРИОН“
в Търговския регистър; 3. отчет за дейността
на сдружението за 2017 г. и финансов отчет за
2017 г.; 4. приемане на бюджета на сдружението
за 2018 г.; 5. приемане на програма и основни
задачи за дейността на сдружението за следващата година; 6. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 14 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
3680
6. – Управителният съвет на сдружение „SOS
Детски селища“ България“ на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ, чл. 14 от устава на сдружението и
решение на Управителния съвет от 30.01.2018 г.
свиква Двадесет и осмото редовно общо събрание
на сдружението на 29.05.2018 г. в 15 ч. в хотел
„Форум“, София 1612, бул. Цар Борис ІІІ № 41,
при следния дневен ред: 1. приемане на дневния
ред на годишното събрание; 2. приемане на протокола от Двадесет и седмото общо събрание на
сдружението (2017 г.); 3. приемане на годишния
отчет за дейността на сдружение „SOS Детски
селища“ България“ през 2017 г. и основните
насоки в дейността през 2018 г.; 4. приемане на
доклада от финансовия одит и заверения от одиторите – KPMG България, годишен счетоводен
отчет за 2017 г.; 5. избор на независима одиторска
фирма за извършване на одита на сдружението
за финансовата 2018 г.; 6. приемане на бюджета
на сдружението за 2018 г.; 7. промени в състава
на общото събрание на сдружение „SOS Детски
селища“ България“; 8. промени в състава на
управителния съвет на сдружение „SOS Детски
селища“ България“; 9. изменение и допълнение на
устава на сдружението; 10. разни. Писмените материали по дневния ред ще бъдат на разположение
в офиса на сдружението от датата на обнародване
на поканата в „Държавен вестник“. Регистрацията
на членовете на общото събрание ще се извърши
от 14,30 ч. в деня на събранието. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 15 от
устава на сдружението общото събрание ще се
проведе в 16 ч. същия ден, на същото място и
при същия дневен ред.
3703
69. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Национална мрежа за децата“,
София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 15.06.2018 г.
в 14 ч. в хотел „Калина Палас“ – Трявна, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейностите на
НМД 2017; 2. финансов отчет и проектобюджет
2017; 3. членски въпроси; 4. промени в устава;
5. преглед на Етичния кодекс; 6. стратегическо
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планиране на НМД; 7. други. При липса на
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе в 15 ч. на същото място
и при същия дневен ред. Писмените материали
на събранието са на разположение на членовете
на сдружението в неговия офис.
3702
42. – Управителният съвет на сдружение
„Ловно-рибарско дружество“ – Сливен, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 26.05.2018 г. в 15 ч. в Сливен в сградата на
сдружението, ул. Великокняжевска № 11, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
сдружението за 2017 г.; 2. отчет на контролния
съвет на сдружението за 2017 г.; 3. приемане на
годишен план за дейността на сдружението за
2018 г.; 4. приемане на годишен финансов план
на сдружението за 2018 г.; 5. промени в устава на
сдружението; 6. избор на делегати за годишното
общо събрание на НЛРС – СЛРБ, през 2018 г.;
7. разни.
3769
1. – Управителният съвет на ЛРС „Отбрана-2005“ – Стара Загора, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ по своя инициатива свиква отчетно-изборно събрание на сдружението на 19.05.2018 г. в
11 ч. във вилата на военно формирование 26940
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при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на председателя на сдружението за изминалия период; 2.
отчет на контролния съвет за изминалия период;
3. избор на председател на сдружението; 4. избор
на нов управителен съвет; 5. избор на контролен
съвет; 6. избор на представител на сдружението в
общото събрание на НЛРС – СЛРБ; 7. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден, един час по
късно, на същото място и при същия дневен ред.
3767
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Фолклорен танцов ансамбъл
„Балкан“– с. Желен, Софийска област, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 18.06.2018 г. в 19 ч. в с. Желен, м. Бърчовица,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчет за
приходите и разходите за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. и
приемане на бюджета на сдружението за 2018 г.; 2.
освобождаване на действащия управителен съвет
и избор на нов управителен съвет. При липса на
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе в 20 ч. същия ден, на същото място
и при същия дневен ред и ще се счита законно
независимо от броя на присъстващите членове.
3770

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.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2018 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2018 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Държавен вестник“ за 2018 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест месеца – 48 лв.;
за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв.
Редакцията не извършва абонамент за „Държавен вестник“.
Абонаментът може да се направи на следните адреси на спечелилите обществената поръчка за
разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2018 г.:
• „Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов № 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg;
• „Доби прес“ – ЕООД, София 1164, ул. Йоан Екзарх № 63, тел.: 02 9633081, 02 9633082,
факс: 02 9633093, електронен адрес: dobi@dobipress.bg.
Цените за абонамент за „Държавен вестник“, получен по електронен път в деня на отпечатването му,
са: за един брой – 80 лв.; за един месец – 875 лв.; за три месеца – 1750 лв.; за шест месеца – 3500 лв.;
за една година – 7000 лв.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, факс: 939-36-74, 981-17-11
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