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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 141
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 Споразумението
между правителството на Република България
и правителството на Унгария за уреждане на
въпросите относно недвижимите имоти за нуждите на дипломатическото представителство
на Република България в Будапеща, приет
от 44-то Народно събрание на 6 юни 2019 г.
Издаден в София на 10 юни 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов

ЗАКОН

за ратифициране на Споразумението между
правителството на Република България и
правителството на Унгария за уреждане на
въпросите относно недвижимите имоти за
нуждите на дипломатическото представителство на Република България в Будапеща
Член единствен. Ратифицира Споразумението между правителството на Република България и правителството на Унгария за уреждане
на въпросите относно недвижимите имоти
за нуждите на дипломатическото представителство на Република България в Будапеща,
подписано във Вашингтон на 4 април 2019 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 6 юни 2019 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
4451

УКАЗ № 143
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за
авторското право и сродните му права, приет
от 44-то Народно събрание на 5 юни 2019 г.
Издаден в София на 12 юни 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права (обн., ДВ,
бр. 56 от 1993 г.; изм., бр. 63 от 1994 г., бр. 10 от
1998 г., бр. 28 и 107 от 2000 г., бр. 77 от 2002 г.,
бр. 28, 43, 74, 99 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30 и
73 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 12 и 32 от
2009 г., бр. 25 от 2011 г., бр. 21 от 2014 г., бр. 14 от
2015 г., бр. 28 и 94 от 2018 г. и бр. 17 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 94б1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4 т. 6 се изменя така:
„6. заверени копия от два или повече договора, по които носители на права упълномощават заявителя за колективно управление на
права, а когато заявлението е за регистрация
по чл. 94в, ал. 3 – заверени копия от два или
повече договора, по които носители на права
упълномощават заявителя за колективно управление на всички авторски и сродни права
върху произведенията и другите обекти на
закрила, посочени в договорите;“.
2. В ал. 6 след думите „(OB, L 257/73 от
28 август 2014 г.)“ се добавя „наричан по-нататък
„Регламент (ЕС) № 910/2014“.
§ 2. В чл. 94р се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 5 изречение четвърто се изменя така:
„Членовете на комисията избират председател
и може да приемат правила за работа.“
2. В ал. 7, изречение второ думата „Комисията“ се заменя с „Председателят на комисията“.
3. В ал. 8 след думите „ал. 6“ се добавя
„председателят є“.
§ 3. В чл. 94р1, ал. 5, изречение първо след
думата „останали“ се добавя „местни и чуждестранни“.
§ 4. В чл. 94ш, ал. 1 думите „съгласуван
с регистрираните организации по чл. 94б и
представителните организации на ползвателите“ се заличават и се създават изречения
второ, трето и четвърто: „Преди вписването
министърът на културата или оправомощен от
него заместник-министър изисква становище
от регистрираните организации за колективно
управление на права и от представителните
организации на ползвателите. Становището се
предоставя в 14-дневен срок от получаването
на искането. Липсата на становище не спира
процедурата по вписването.“
§ 5. В чл. 94щ, ал. 2 след думите „дружество
за колективно управление на права“ се добавя
„или не бъде предоставена информацията или
документите по ал. 1“.
§ 6. В чл. 95в, ал. 2 изречение второ се
изменя така: „Организациите за колективно
управление на права, когато предявяват искове
или искат налагането на мерки, не трябва да
установяват индивидуални права на управление, съответно за защита, на техните членове,
оповестени в списъка по чл. 94у, ал. 1, т. 10,
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и на сродните чуждестранни организации за
колективно управление на права, вписани в
регистъра по чл. 94г, ал. 3, т. 7.“
§ 7. В чл. 98 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Нарушенията по чл. 97 се установяват
с акт, който се съставя от длъжностни лица,
определени със заповед на министъра на културата.
(2) Длъжностните лица по ал. 1 имат право
да:
1. извършват проверки на място и по документи;
2. изискват достъп до подлежащите на контрол обекти;
3. изискват документите, необходими за
извършването на проверки;
4. изземват трайни материални носители,
съдържащи закриляни от закона обекти, свързани с нарушението;
5. използват автоматизирани средства за
контрол при констатиране на нарушенията
по чл. 97;
6. използват специалист – технически помощник;
7. дават задължителни разпореждания за
отстраняване на несъответствия и нарушения
на закона;
8. изискват съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи, общините
и кметствата при или по повод проверките
по т. 1.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) Използването на автоматизираните
средства за контрол по ал. 2, т. 5 се определя
със заповед на министъра на културата или
оправомощен от него заместник-министър.“
§ 8. В чл. 98а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 след думата „доказателства“ се
добавя „включително трайните материални
носители, които се изземват“.
2. В ал. 3 думите „лицето, извършило действията“ се заменят с „длъжностното лице по
чл. 98, ал. 1“.
§ 9. Член 98б се изменя така:
„Задължение за съдействие
Чл. 98б. Проверяваното лице е длъжно да:
1. осигури безпрепятствен достъп до проверяваните обекти;
2. окаже съдействие на длъжностните лица
по чл. 98, ал. 1;
3. предостави исканите от длъжностните
лица по чл. 98, ал. 1 документи, трайни материални носители, съдържащи закриляни от
закона обекти, както и други доказателства.“
§ 10. Създава се чл. 98б1:
„Връчване на акт за установяване на административно нарушение на еднолични търговци
и юридически лица
Чл. 98б1. (1) Когато нарушителят е едноличен търговец или юридическо лице, актът за
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установяване на административното нарушение се връчва срещу подпис на търговеца, на
законния представител на юридическото лице
или на упълномощено от него лице.
(2) Когато е съставен в отсъствие на нарушителя, актът се изпраща:
1. на хартиен носител по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адреса
на управление или кореспонденция, вписан в
съответния регистър, воден от Агенцията по
вписванията, или
2. като електронен образ на хартиения носител чрез електронно съобщение, подписано
с квалифициран електронен подпис, съгласно
Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, на електронен
адрес, посочен в нормативно уреден регистър,
в който е вписан адресатът, или на адрес в
информационна система за сигурно връчване;
изпращането на електронното съобщение се
удостоверява чрез електронен времеви печат по
глава III, раздел 6 от Регламент (ЕС) № 910/2014
или възпроизвеждане на електронния образ
на съобщението на хартиен носител, като
идентичността му се удостоверява с подпис
на служителя на всяка страница и се прилага
към преписката.
(3) Актът, изпратен по пощата, се смята за
връчен на датата, на която обратната разписка
е подписана от търговеца, от законния представител на юридическото лице или от техен
пълномощник или служител, определен да
получава книжа и съобщения.
(4) Актът, изпратен с електронно съобщение,
се смята за връчен, когато в 7-дневен срок от изпращане на електронното съобщение адресатът
изпрати потвърждение за получаването му чрез
обратно електронно съобщение, активиране на
електронна препратка или изтеглянето му от
информационна система за сигурно връчване.
(5) Когато актът е връчен с обратна разписка и с електронно съобщение, за дата на
връчването се смята по-късната дата.
(6) Когато актът не може да бъде връчен по
реда на ал. 2 – 5, съобщение за съставянето му
се поставя незабавно на таблото за обявления
и на специална секция на интернет страницата
на Министерството на културата, видима при
първоначалното є зареждане. В съобщението
се посочва и датата на поставянето му.
(7) Когато в 14-дневен срок от поставянето
на съобщението по ал. 6 лицето не се яви в
Министерството на културата за предявяване
и подписване на акта, актосъставителят отбелязва това в акта, същият се прилага към
преписката и се смята за редовно връчен в
деня на отбелязването.“
§ 11. В чл. 98в се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „министъра, отговарящ
за културата, или от упълномощено от него
длъжностно лице“ се заменят с „министъра
на културата или от оправомощен от него
заместник-министър“.
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2. Създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) Препис от наказателното постановление
се връчва срещу подпис на нарушителя.
(3) Когато наказателното постановление не
може да бъде връчено на едноличния търговец
или юридическото лице на посочения от него
адрес или на адреса на управление или кореспонденция, вписан в съответния регистър,
воден от Агенцията по вписванията, се прилага
съответно чл. 98б1, ал. 6 и 7, включително при
отказ да се получи препис от наказателното
постановление, и отбелязването се извършва
от органа по ал. 1.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 4.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея
думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 4“.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 6.
§ 12. В чл. 98в1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се заглавие: „Правомощия на
кметовете на общини“.
2. В ал. 6 думите „ал. 2, изречение първо
и ал. 3“ се заменят с „ал. 4, изречение първо
и ал. 5“.
§ 13. В § 2 от допълнителните разпоредби
се създава т. 21:
„21. „Автоматизирани средства за контрол“
са стандартизирани или сертифицирани от
независима организация, установена на територията на Европейския съюз, уреди и/или
компютърни програми, които автоматично
констатират използването на закриляни от
закона обекти в присъствие или отсъствие на
контролен орган и в присъствие или отсъствие
на проверяваното лице.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 14. Образуваните и неприключили пред
министъра на културата до влизането в сила
на този закон административни производства
по дял втори „а“ се довършват по новия ред.
§ 15. В Закона за електронните съобщения
(обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм., бр. 109 от
2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 17, 35, 37
и 42 от 2009 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2009 г. – бр. 45 от 2009 г.; изм. и
доп., бр. 82, 89 и 93 от 2009 г., бр. 12, 17, 27 и
97 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 38, 44 и 82
от 2012 г., бр. 15, 27, 28, 52, 66 и 70 от 2013 г.,
бр. 11, 53, 61 и 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г.;
Решение № 2 на Конституционния съд от
2015 г. – бр. 23 от 2015 г.; изм., бр. 24, 29, 61
и 79 от 2015 г., бр. 50, 95, 97 и 103 от 2016 г.,
бр. 58, 85 и 101 от 2017 г., бр. 7, 21, 28, 77 и 94
от 2018 г. и бр. 17 от 2019 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 38:
а) в ал. 1:
аа) текстът преди т. 1 се изменя така: „Комисията изготвя и приема годишен доклад,
който внася в Народното събрание до края
на второто тримесечие на следващата година.
В същия срок докладът се предоставя и на
президента на републиката и Министерския
съвет. Докладът съдържа:“;
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бб) точка 4 се изменя така:
„4. преглед на състоянието и оценка за
развитието на конкуренцията на пазарите на
електронни съобщителни мрежи и/или услуги;“
б) създава се нова ал. 3:
„(3) Освен данни, предоставяни от предприятията, при изготвяне на доклада по ал. 1
комисията може да използва и друга публично
достъпна информация от официални източници,
както и публично достъпни пазарни проучвания. Пазарните проучвания по изречение първо
трябва да са представителни и количествени,
данните в тях да са съпоставими с данни,
събирани от комисията, да са осъществени
в съответствие с принципите и критериите
на статистическата дейност и по методика,
съгласувана с комисията, и публикувана на
страницата є в интернет.“;
в) досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя
така:
„(4) Комисията публикува доклада на страницата си в интернет.“
2. Член 337 се изменя така:
„Чл. 337. (1) Установяването на нарушенията,
издаването, обжалването и изпълнението на
наказателните постановления се извършват
по реда на Закона за административните нарушения и наказания, доколкото с този закон
не е установен друг ред.
(2) Нарушенията по чл. 324 – 335 се установяват с актове, съставени от оправомощените
по чл. 312, ал. 1 служители.“
3. Създава се чл. 337а:
„Чл. 337а. (1) Когато нарушителят е едноличен търговец или юридическо лице, актът за
установяване на административното нарушение се връчва срещу подпис на търговеца, на
законния представител на юридическото лице
или на упълномощено от него лице.
(2) Когато е съставен в отсъствие на нарушителя, актът се изпраща:
1. на хартиен носител по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адреса
на управление или кореспонденция, вписан в
съответния регистър, воден от Агенцията по
вписванията, или
2. като електронен образ на хартиения носител чрез електронно съобщение, подписано
с квалифициран електронен подпис, съгласно
Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, на електронен
адрес, посочен в нормативно уреден регистър,
в който е вписан адресатът, или на адрес в
информационна система за сигурно връчване;
изпращането на електронното съобщение се
удостоверява чрез електронен времеви печат по
глава III, раздел 6 от Регламент (ЕС) № 910/2014
или възпроизвеждане на електронния образ
на съобщението на хартиен носител, като
идентичността му се удостоверява с подпис
на служителя на всяка страница и се прилага
към преписката.
(3) Актът, изпратен по пощата, се смята за
връчен на датата, на която обратната разписка
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е подписана от търговеца, от законния представител на юридическото лице или от техен
пълномощник или служител, определен да
получава книжа и съобщения.
(4) Актът, изпратен с електронно съобщение,
се смята за връчен, когато в 7-дневен срок от изпращане на електронното съобщение адресатът
изпрати потвърждение за получаването му чрез
обратно електронно съобщение, активиране на
електронна препратка или изтеглянето му от
информационна система за сигурно връчване.
(5) Когато актът е връчен с обратна разписка и с електронно съобщение, за дата на
връчването се смята по-късната дата.
(6) Когато актът не може да бъде връчен по
реда на ал. 2 – 5, съобщение за съставянето му
се поставя незабавно на таблото за обявления
и на специална секция на интернет страницата
на комисията, видима при първоначалното є
зареждане. В съобщението се посочва и датата
на поставянето му.
(7) Когато в 14-дневен срок от поставянето
на съобщението по ал. 6 адресатът не се яви
в комисията за предявяване и подписване на
акта, актосъставителят отбелязва това в акта,
същият се прилага към преписката и се смята
за редовно връчен в деня на отбелязването.“
4. Създава се чл. 337б:
„Чл. 337б. (1) Въз основа на актовете по
чл. 337, ал. 2 председателят на комисията или
изрично оправомощено от него длъжностно
лице – член на комисията, издава наказателни
постановления или мотивирани резолюции за
прекратяване на административнонаказателното производство.
(2) Препис от наказателното постановление
се връчва срещу подпис на нарушителя.
(3) Когато наказателното постановление не
може да бъде връчено на едноличния търговец
или юридическото лице на посочения от него
адрес или на адреса на управление или кореспонденция, вписан в съответния регистър,
воден от Агенцията по вписванията, се прилага
съответно чл. 337а, ал. 6 и 7, включително при
отказ да се получи препис от наказателното
постановление, и отбелязването се извършва
от наказващия орган.“
§ 16. В Закона за закрила и развитие на
културата (обн., ДВ, бр. 50 от 1999 г.; изм., бр. 1
от 2000 г.; попр., бр. 34 от 2001 г.; изм., бр. 75
от 2002 г., бр. 55 от 2004 г., бр. 28, 74, 93, 99 и
103 от 2005 г., бр. 21, 41 и 106 от 2006 г., бр. 84
от 2007 г., бр. 19, 42 и 74 от 2009 г., бр. 13, 50
и 97 от 2010 г., бр. 25 и 54 от 2011 г., бр. 77 и
102 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 96 от
2015 г., бр. 16 от 2016 г. и бр. 7, 28, 88, 94 и 103
от 2018 г.) в чл. 31, т. 1 думите „чл. 98в, ал. 2“
се заменят с „чл. 98в, ал. 4“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 5 юни 2019 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
4450
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РЕШЕНИЕ

за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за
член на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание, представянето
и публичното оповестяване на документите и
изслушването на кандидатите в Комисията по
културата и медиите, както и процедурата за
избор от Народното събрание
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
във връзка с чл. 24, ал. 1 от Закона за радиото
и телевизията и чл. 93 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Приема Процедурни правила за условията
и реда за предлагане на кандидати за член на
Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание, представянето и публичното
оповестяване на документите и изслушването
на кандидатите в Комисията по културата и
медиите, както и процедурата за избор от Народното събрание.
I. Предлагане на кандидати за член на
Съвета за електронни медии и представяне
на документите им
1. Предложения за кандидати за член на
Съвета за електронни медии може да се правят
от народни представители и от парламентарни
групи. Предложенията се внасят в писмена форма чрез председателя на Народното събрание до
Комисията по културата и медиите в 7-дневен
срок от приемането на тези процедурни правила
от Народното събрание. Към предложенията
се прилагат следните документи:
а) писмено съгласие на кандидата по образец съгласно приложение № 1 към решението;
б) декларация по чл. 25 от Закона за радиото
и телевизията за притежаване на българско
гражданство съгласно приложение № 2 към
решението;
в) подробна автобиография;
г) заверено от кандидата копие от диплома
за завършено висше образование;
д) документи, удостоверяващи, че кандидатът има опит в следните области: електронни
медии, електронни съобщения, журналист ика,
право или икономика;
е) документи (информация), удостоверяващи, че предложеният кандидат има обществен
авторитет и професионално признание съгласно
чл. 25 от Закона за радиото и телевизията;
ж) писмено съгласие на кандидата по чл. 27,
ал. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на
български граждани към Държавна сигурност
и разузнавателните служби на Българската народна армия по образец съгласно приложение
№ 3 към решението.
2. Обстоятелствата по чл. 26, т. 1 от Закона за
радиото и телевизията се установяват служебно
от администрацията на Народното събрание.

С Т Р.

6

ДЪРЖАВЕН

II. Публично оповестяване на документите
1. Предложенията заедно с приложените към
тях документи се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата
на Народното събрание в срок не по-късно от
7 дни преди изслушването.
2. Публикуването на предложенията и до
кументите по т. 1 се извършва в съответствие
със Закона за защита на личните данни.
3. Юридически лица с нестопанска цел,
регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, и професионални организации
не по-късно от три дни преди изслушването
може да представят на Комисията по културата
и медиите становища за кандидатите, включващи и въпроси, които да им бъдат поставени.
4. Средствата за масова информация може да
изпращат в Комисията по културата и медиите
въпроси към кандидатите, които да им бъдат
поставени по време на изслушването. Анонимни
становища и сигнали не се разглеждат.
5. Становищата и въпросите се изпращат
по пощата на адрес: София 1169, пл. Княз
Александър І № 1, Комисия по културата и
медиите, или по електронен път на e-mail:
kkm@parliament.bg.
6. Становищата и въпросите се публикуват
на специализирания тематичен сайт на интернет
страницата на Народното събрание при спазване
изискванията на Закона за защита на личните
данни и Закона за защита на класифицираната
информация.
III. Извършване на предварителна проверка
по Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на
български граждани към Държавна сигурност
и разузнавателните служби на Българската
народна армия
1. Кандидатите се проверяват за принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп
и разкриване на документите и за обявяване
на принадлежност на български граждани към
Държавна сигурност и разузнавателните служби
на Българската народна армия. Искането за извършване на предварителна проверка по чл. 27,
ал. 1, т. 2 от Закона за достъп и разкриване на
документите и за обявяване на принадлежност
на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската
народна армия се прави от председателя на
Комисията по културата и медиите.
2. Резултатите от проверката се публикуват
на специализирания тематичен сайт на интернет
страницата на Народното събрание.
IV. Изслушване на кандидатите
1. Преди да изслуша предложените кандидати, Комисията по културата и медиите
проверява представените документи и дали
кандидатите отговарят на изискванията за
заемане на длъжността.
2. Изслушването се провежда в открит о заседание на Комисията по културата и медиите,
което се излъчва в реално време в интернет чрез
интернет страницата на Народното събрание.
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3. Комисията по културата и медиите из
слушва допуснатите кандидати по списък на
кандидатите за член на Съвета за електронни
медии, които отговарят на изискванията на
Закона за радиото и телевизията, изготвен по
азбучен ред на собствените им имена.
4. Вносителят на предложението представя
кандидата в изложение до 7 минути.
5. На кандидата се дава възможност да допълни данни от професионалната си биография
и да изложи мотивацията си за заемане на
длъжността в изложение до 5 минути.
6. Комисията провежда разисквания по
направените предложения. Народните представители, членове на комисията, в рамките
до две минути може да задават въпроси към
кандидата, включително и такива, постъпили по реда на раздел II. След изчерпване на
зададените въпроси към всеки кандидат от
всички народни представители той отговаря
до три минути.
7. Председателят на Комисията по културата
и медиите представя в резюме становищата и
въпросите, постъпили в Комисията от лицата по
чл. 93, ал. 3 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание, на които
не е получен отговор, до две минути всяко.
8. Отговор на кандидата по представените становища и поставените въпроси – до 5
минути.
9. От изслушването се изготвя пълен сте
нографски протокол, който се публикува на
специализирания тематичен сайт на интернет
страницата на Народното събрание.
10. Комисията по културата и медиите на
основание чл. 93, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
изготвя доклад от изслушването и го внася за
разглеждане и гласуване от Народното събрание.
Към него се прилага списъкът на кандидатите,
подреден по азбучен ред според собствените
им имена. Към доклада се прилага и проект
на решение за избор на всеки кандидат за член
на Съвета за електронни медии.
11. Отказът на кандидат от участие в изслушването не спира цялата процедура по
избора на член на Съвета за електронни медии
от квотата на Народното събрание.
V. Избор на член на Съвета за електронни
медии от квотата на Народното събрание
1. Заседанието се излъчва в реално време
в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание. С решение на Народното
събрание на заседанието може да присъстват
предложените кандидати.
2. Комисията по културата и медиите представя доклада от проведеното изслушване.
3. Кандидатите се представят от вносителите
на предложенията по поредността им в списъка,
изготвен по азбучен ред на собствените имена,
в изложение до две минути.
4. Разискванията се провеждат по реда на
Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание.
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5. Гласуването е явно чрез компютризираната
система за гласуване.
6. Когато има няколко кандидати за член
на Съвета за електронни медии, гласуването
се извършва по азбучен ред на собствените
имена на кандидатите, освен ако Народното
събрание реши друго.
7. За избран се смята кандидатът, получил
повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители.
8. В случай че двама или повече кандидати
имат равен брой гласове, се провежда повторно
гласуване между тях при същите условия.
9. Когато никой от кандидатите не получи
необходимите гласове се провежда повторно
гласуване, в което участват двамата кандидати,
получили най-много гласове „за“.
10. Когато при повторното гласуване по т. 8
и 9 никой от кандидатите не получи необходимите гласове или когато някой от кандидатите се откаже от участие в избора преди
гласуване на кандидатурата му от Народното
събрание, а той е единствен кандидат, както и
в случаите, когато няма кандидат, Народното
събрание приема решение за откриване на
нова процедура за избор на член на Съвета за
електронни медии.
VI. Задължение за деклариране на несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 и на промяна в
декларираните обстоятелства по чл. 35, ал. 1,
т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество
1. След приключване на процедурата за
избор по реда на раздел V избраният член на
Съвета за електронни медии подава декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество
във връзка с чл. 26, т. 2 от Закона за радиото
и телевизията по образец съгласно приложение
№ 4 към решението.
2. При промяна в декларираните обстоятелства в декларацията по т. 1 членът на Съвета
за електронни медии подава декларация по
чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество по образец съгласно
приложение № 5 към решението.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 12 юни 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
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ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
съм съгласен/на да бъда предложен/а за член
на Съвета за електронни медии.
Дата: ………………
Декларатор: ……………………..

Приложение № 2
към решението
Д Е К Л А Р А Ц И Я
Долуподписаният/ата .......................................
...................., ЕГН ……....…, л. к. № ........................ ,
изд. на ….........……….. от МВР ................................ ,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
съм български гражданин.

Декларатор: ……………………..

Приложение № 3
към решението
Д Е К Л А Р А Ц И Я
Долуподписаният/ата .......................................
...................., ЕГН ……....…, л. к. № ........................ ,
изд. на ….........……….. от МВР ................................ ,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
съм съгласен/на да ми бъде извършена предварителна проверка за установяване на принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп
и разкриване на документите и за обявяване
на принадлежност на български граждани към
Държавна сигурност и разузнавателните служби
на Българската народна армия.
Дата: ………………
Декларатор: ……………………..

Приложение № 4
към решението
Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество и чл. 26, т. 2 от Закона
за радиото и телевизията
Долуподписаният/ата .......................................
...................., ЕГН ……....…, л. к. № ........................ ,
изд. на ….........……….. от МВР ................................ ,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Не са налице основанията по чл. 26, т. 2 и
чл. 27, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията.
Известно ми е, че за декларирани неверни
данни нося наказателна отговорност по чл. 313
от Наказателния кодекс.
Дата: ………………
Декларатор: ……………………..

Приложение № 5
към решението

Приложение № 1
към решението

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество

Д Е К Л А Р А Ц И Я
Долуподписаният/ата .......................................
...................., ЕГН ……....…, л. к. № ........................ ,
изд. на ….........……….. от МВР ................................ ,

Долуподписаният/ата .......................................
...................., ЕГН ……....…, л. к. № ........................ ,
изд. на ….........……….. от МВР, в качеството ми на
член на Съвета за електронни медии

С Т Р.
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ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
към дата ……./………/…………г. е настъпила промяна
в декларираните от мен обстоятелства в подадената декларация по чл. 35, ал.1, т. 1 от Закона
за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество, като е
отпаднало/възникнало следното обстоятелство:
...................................................................................
...................................................................................
Известно ми е, че за декларирани неверни
данни нося наказателна отговорност по чл. 313
от Наказателния кодекс.
Дата: ………………
Декларатор: ……………………..
4570

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 139
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награж давам Милка Колева Митева с
орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие за
особено значимите є заслуги в областта на
културата и изкуството.
Издаден в София на 4 юни 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
4469

УКАЗ № 142
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам г-н Херберт Салбер – извънреден и пълномощен посланик на Федерална
република Германия в Република България, с
орден „Стара планина“ първа степен за изключителните му заслуги за укрепването и развитието на българо-германските отношения.
Издаден в София на 11 юни 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър на външните работи:
Екатерина Захариева
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
4571

ВЕСТНИК

БРОЙ 47

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 145
ОТ 12 ЮНИ 2019 Г.

за изменение и допълнение на Правилника за
устройството и дейността на Министерството
на вътрешните работи, приет с Постановление
№ 207 на Министерския съвет от 2014 г. (обн.,
ДВ, бр. 60 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 28, 67,
75 и 85 от 2015 г., бр. 2, 9, 86 и 90 от 2016 г.,
бр. 4, 9, 19, 22 и 33 от 2017 г., бр. 70 и 97 от
2018 г. и бр. 12 от 2019 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 18 се създава ал. 4:
„(4) Директорите на ОДМВР или оправомощени от тях длъжностни лица могат да:
1. анулират визи, които са издадени по
Закона за чужденците в Република България;
2. издават удостоверителни и уведомителни документи, които по силата на нормативен акт имат отношение към процедурата
по издаване и отнемане на разрешение за
пребиваване в Република България.“
§ 2. В чл. 35 се правят следните изменения:
1. В ал. 4 т. 1 се изменя така:
„1. самостоятелно или съвместно с други органи разследва престъпления от общ
характер, които са подсъдни на окръжен
съд като първа инстанция, съгласно чл. 35,
ал. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс
(НПК) или са подсъдни на специализирания
наказателен съд съгласно чл. 411а, ал. 1, т. 3
от НПК при условията и по реда на НПК;“.
2. В ал. 6 т. 7 се изменя така:
„7. съгласува функционалните изисквания за проекти за сигнално-охранителни и
известителни системи в случаите, които са
регламентирани в нормативен акт, и оказва
методическа помощ на областните дирекции
на МВР по отношение на системи за видеонаблюдение на обществени места и пътища;“.
§ 3. В чл. 37, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. Точка 7 се изменя така:
„7. ос ъщес т вя ва ох ра на на обек т и по
чл. 92, ал. 1 и 2 от ЗМВР, обекти на МВР и
дипломатически представителства;“.
2. Точки 10 – 16 се отменят.
§ 4. В чл. 45б се правят следните допълнения:
1. В ал. 1, в основния текст след думите
„Противодействие на престъпност та през
държавната граница“ се добавя абревиатурата „(ДППДГ)“.
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2. В ал. 2 се създава изречение второ:
„Полицейските органи от ДППДГ в ГДГП
изпълняват функционалните си задължения
по извършване на оперативно-издирвателна
дейност и разследване на престъпления на
територията на цялата страна.“
§ 5. В чл. 59, ал. 2, т. 13 думите „и оценката на риска за тях“ се заличават.
§ 6. В чл. 59а, ал. 1, т. 9 думите „и оценката на риска за тях“ се заличават.
§ 7. В чл. 79, ал. 1 след абревиату рата
„ЗЧРБ“ се добавя „на лица, спрямо които е
издадена заповед за краткосрочно настаняване по чл. 44, ал. 13 от ЗЧРБ“.
§ 8. В чл. 83 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 10 след думите „дейностите по
т. 1 – 8“ се поставя запета я и се добавя
„включително по тези, свързани с издаването
на български лични документи по заявления,
подадени по електронен път“.
2. Създава се т. 11:
„11. издава български лични документи
по заявления, които са приети в дипломатически или консулски представителства на
Република България в чужбина, включително
предоставя становища относно приложени
чуждестранни актове по отношение на възможността за осъществяване на административната услуга;“.
§ 9. В чл. 86 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 3:
а) в буква „а“ думите „временно и“ се
заличават;
б) в буква „б“ думите „от служебните
фондове на МВР“ се заличават.
2. В ал. 3 след думите „Закона за националния архивен фонд“ се поставя запетая,
съюзът „и“ се заличава и след думите „Закона
за защита на класифицираната информация“
се добавя „и на други специални закони,
които регламентират предаване в архив, съх„
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раняване с дългосрочно справочно значение
и унищожаване на документи“.
§ 10. В чл. 87 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 13 накрая се поставя точка и запетая и се добавя „извършва експертно-аналитична дейност по превенция, овладяване и
предотвратяване на последиците от бедствия
и защита на населението“.
2. В т. 21 думите „прилага и услуги съгласно европейски програми“ се заменят с
„предоставя космически базирани данни и
услуги съгласно европейски програми“.
§ 11. В чл. 105, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 1 думите „и 11“ се заличават.
2. В т. 4 след думите „ал. 1“ се добавя „и 2“.
3. Точка 7 се изменя така:
„7. за длъжности за лица, работещи по
трудово правоотношение – за спомагателни
дейности по осъществяване на основните
дейности на МВР при осигурени финансови
средства за тези дейности по бюджета на
МВР за съответната година или средства,
които са предоставени на МВР по програми и механизми на Европейския съюз и по
други международни програми и договори;“.
4. Създава се т. 9:
„9. за длъжности за лица, работещи по
трудово правоотношение, назначавани по
чл. 68 от Кодекса на труда – за осъществяване
на дейности по издаване на български лични
документи, както и за персонализиране на
български лични документи, издавани от
други оправомощени служби и ведомства,
при осигурени финансови средства за тези
дейности по бюджета на МВР за съответната година или средства, предоставени на МВР
по програми и механизми на Европейския
съюз и по други международни програми и
договори.“
§ 12. В приложението към чл. 108 се създават редове 14, 15 и 16:

14. Управление на програми и ръководни служители/експерти
п роек т и, фи на нси ра н и с ъс
средства на Европейския съюз
и о т д ру г и меж д у н ар од н и
програми и договори

Владеене на английски език с
ниво В1 или по-високо съгласно
изискванията на Общата европейска езикова рамка

15. Защита на финансовите ин- ръководни служители/експерти Владеене на английски език с
тереси на Европейския съюз
ниво В1 или по-високо съгласно
изискванията на Общата европейска езикова рамка
16. Осъществяване на контролна ръководни служители/експерти
дейност чрез извършване на
материални проверки по Закона за държавната финансова
инспекция

Области на висшето образование:
Социални, стопански и правни
науки
Професионални направления:
Икономика и Право

“
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 13. Досъдебните производства, по които
разследването се провежда от ГДНП, които
са образувани до влизането в сила на § 2,
т. 1, се докладват на наблюдаващия прокурор
с оглед на преценка на необходимостта от
довършването им по досегашния ред.
§ 14. Дейностите по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 4 и
7 – 9 от ЗМВР се осъществяват от органите
на МВР и на територията на железопътната
инфраструктура и в железопътния транспорт
в страната.
§ 15. В Правилника за прилагане на Закона
за чужденците в Република България, приет
с Постановление № 179 на Министерския
съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 51 от 2011 г.;
изм. и доп., бр. 41, 62 и 110 от 2013 г., бр. 60
и 61 от 2014 г., бр. 40 и 57 от 2015 г., бр. 79 от
2016 г., бр. 51 и 81 от 2017 г., бр. 57 от 2018 г.
и бр. 27 от 2019 г.), § 1 от допълнителните
разпоредби се отменя.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
4565

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 146
ОТ 12 ЮНИ 2019 Г.

за приемане на Наредба за намаляване на
националните емисии на определени атмосферни замърсители
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Ч лен ед и нс т в ен. Приема Н ар ед ба з а
нама л яване на национа лни те емисии на
определени атмосферни замърсители.
Заключителни разпоредби
§ 1. В Наредбата за ог ра н и ча ва не на
емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни
инсталации, приета с Постановление № 150
на Министерския съвет от 2018 г. (ДВ, бр. 63
от 2018 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 9, ал. 2 думите „при Българската
академия на науките“ се заличават.
2. В чл. 21, ал. 7 думите „чл. 125, ал. 1,
т. 6“ се заменят с „чл. 123в, т. 6“.
§ 2. В Наредбата за реда и начина за
орга низи ране на на ц иона лни т е инвен таризации на емисиите на вредни вещества
и парникови газове в атмосферата, приета
с Постановление № 261 на Министерския
съвет от 2014 г. (обн., ДВ, бр. 74 от 2014 г.;
изм. и доп., бр. 55 и 84 от 2017 г.), в чл. 14б,
ал. 3 думите „при Българската академия на
науките“ се заличават.
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§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“
с изключение на § 1, т. 2, който влиза в сила
от 28 август 2019 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

НАРЕДБА

за намаляване на националните емисии на
определени атмосферни замърсители
Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат:
1. задълженията за намаляване на антропогенните емисии в атмосферния въздух на
серен диоксид (SO 2), азотни оксиди (NO x),
неметанови летливи органични съединения
(НМЛОС), амоняк (NH 3) и фини прахови
частици (ФПЧ 2.5 ) за постигане на нива на
качеството на атмосферния въздух, които
не пораждат значителни отрицателни въздействия и рискове за човешкото здраве и
околната среда;
2. изискванията за изготвяне, приемане и
прилагане на Национална програма за контрол на замърсяването на въздуха (НПКЗВ).
(2) Наредбата се прилага за постигането на:
1. целите за качеството на атмосферния
въ зд у х , ус та новен и в за конодат елс т во т о
на Европейския съюз (ЕС), и напредък по
отношение на дългосрочната цел на ЕС за
постигане на нива на качество на атмосферния въздух, съответстващи на насоките
относно качеството на въздуха, публикувани
от Световната здравна организация;
2. целите на ЕС в областта на биологичното разнообразие и екосистемите в съответствие със Седмата програма за действие
за околната среда;
3. засилено полезно взаимодействие между политиката за качество на атмосферния
въздух и други относими политики на ЕС,
по -спец иа лно поли т ик и т е в област та на
климата и енергетиката.
(3) При п ри ла га не т о на наредбата за
подобряване и улесняване намаляването на
емисиите се насърчават двустранното и многостранното сътрудничество с трети държави,
както и координацията между съответните
меж дународни организации, включително
чрез обмен на информация в областта на
научно-техническата, изследователската и
развойната дейност.
Чл. 2. Наредбата се прилага за емисиите
на замърсителите по приложение № 1 от
всички източници, разположени на територията на страната, в нейните изключителни
икономически зони и зоните за контрол на
замърсяването.
Чл. 3. (1) Годишните антропогенни емисии
на серен диоксид, азотни оксиди, неметано-
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ви летливи органични съединения, амоняк
и ФПЧ 2.5 се ограничават в съответствие с
националните задължения за намаляване на
емисиите, приложими от 2020 г. до 2029 г. и
от 2030 г. нататък съгласно приложение № 1.
(2) Освен мерките по ал. 1 се вземат и
необходимите мерк и за ог раничаване на
антропогенните емисии за 2025 г. на серен
диоксид, азотни оксиди, неметанови летливи
органични съединения, амоняк и ФПЧ 2.5.
Ин д икат ивни т е н и ва на т ези ем иси и се
определят чрез курс на линейно намаление
между нивата на емисиите, определени със
задълженията за намаляване на емисиите за
2020 г., и нивата на емисиите, определени
със задълженията за намаляване на емисиите за 2030 г.
(3) Индикативните нива на емисиите по
ал. 2 могат да се определят и чрез курс на
нелинейно нама ление, когато това е поефективно в икономическо или техническо
отношение и при условие че този курс постепенно се уеднаквява с курса на линейно
намаление считано от 2025 г. и това няма
да засегне нито едно от задълженията за
намаляване на емисиите за 2030 г. Курсът
на нелинейно намаление, както и причините
за прилагане на този курс се установяват в
НПКЗВ.
(4) Когато емисиите за 2025 г. не могат да
се ограничат в съответствие с определения
курс за намаляване, се посочват причините
за това отклонение и мерките за връщане
към прилагания курс в следващите информационни доклади за инвентаризацията в
съответствие с изискванията на Наредбата
за реда и начина за организиране на националните инвентаризации на емисиите
на вредни вещества и парникови газове в
атмосферата, приета с Постановление № 261
на Министерския съвет от 2014 г. (обн., ДВ,
бр. 74 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 55 и 84 от
2017 г.).
(5) Не се отчитат за целите на спазването
на изискванията по ал. 1 – 4 следните емисии:
1. емисиите от въздухоплавателни средства
извън цикъла на излитане и кацане;
2. ем иси и т е о т на ц иона л но т о морско
корабоплаване до и от териториите на Канарските острови, френските отвъдморски
департаменти, Мадейра и Азорските острови;
3. емисиите от международното морско
корабоплаване;
4. емисиите на азотни оксиди и на неметанови летливи органични съединени я
от дейности, които попадат в номенклатурата за докладване (NFR) (2014), категории
3B (обработка на естествени торове) и 3D
(селскостопански почви) на Конвенцията за
трансгранично замърсяване на въздуха на
далечни разстояния (КТЗВДР).
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(6) Министърът на земеделието, храните
и горите съгласувано с министъра на околната среда и водите утвърждава правила за
добра земеделска практика за намаляване на
емисиите на амоняк във въздуха, отделени
от селскостопански източници.
Чл. 4. Възможностите за гъвкавост, включително редът и начинът за извършване на
корекции в националните инвентаризации
на годишните емисии на SO 2 , NO x , НМЛОС,
NH 3 и ФПЧ 2.5 са посочени в чл. 14б от наредбата по чл. 3, ал. 4.
Чл. 5. (1) За ограничаване на годишните антропогенни емисии съгласно чл. 3 и
постигане на целите по чл. 1, ал. 1, т. 1 се
разработва НПКЗВ.
(2) Програмата по ал. 1 се изготвя, приема и прилага в съответствие с част 1 от
приложение № 2 и насоки на Европейската
комисия (ЕК).
(3) При изготвянето, приемането и прилагането на програмата по ал. 1 се:
1. оценява до каква степен националните
източници на емисии биха могли да окажат
въздействие върху качеството на атмосферния въздух на територията на страната и в
съседните държави членки, като се използват,
когато е целесъобразно, данни и методологии, разработени в рамките на Европейската
програма за мониторинг и оценка, съгласно
Протокола к ъм КТЗВДР за дългосрочно
финансиране на Съвместната програма за
мониторинг и оценка на разпространението
на замърсители на въздуха на далечни разстояния в Европа;
2. взема предвид необходимостта от намаляване на емисиите от замърсители на
въздуха, за да се постигне съответствие с
целите за качеството на атмосферния въздух
на територията на страната и когато е приложимо, в съседни държави членки;
3. предприемат приоритетно мерк и за
намаляване на емисиите на сажди, когато се
вземат мерки за изпълнение на националните задължения за намаляване на емисиите
на ФПЧ 2.5;
4. съгласува с други приложими планове и програми, изготвени в изпълнение на
изискванията, установени в националното
законодателство или в законодателството
на ЕС.
(4) За спазване на съответните национални
задължения за намаляване на емисиите в
НПКЗВ се включват мерките за намаляване
на емисиите, посочени като задължителни в
част 2 от приложение № 2. В НПКЗВ могат
да се включат и мерките за намаляване на
емисиите, посочени като незадължителни
в част 2 от приложение № 2, или мерки с
равностоен ефект на ограничаване на въздействието.
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(5) Програмата по ал. 1 се актуализира
най-малко веднъж на 4 години.
(6) Политиките и мерките за намаляване
на емисиите, съдържащи се в НПКЗВ, се актуализират в срок 18 месеца от представянето
на последната национална инвентаризация
на емисиите или на националните прогнози
за емисиите, когато съгласно представените
данни задълженията по чл. 3 не са спазени
или съществува риск да не бъдат спазени.
(7) Проектът на НПКЗВ и всяка съществена актуализация преди окончателното им
утвърждаване се съгласуват с обществеността
и с компетентните органи, които поради
своите конкретни екологични отговорности
в област та на замърсяването, качеството
и управлението на атмосферния въздух на
всички равнища могат да имат отношение
към прилагането є.
(8) Трансгранични консултации се провеждат след преценка за целесъобразност от
компетентния орган съобразно разпоредбите
на Закона за опазване на околната среда.
Чл. 6. Национа лни те инвен таризации,
прогнозите за емисиите на вредни вещества
(замърсители) и информационните доклади
за инвентаризацията се изготвят и актуализират съгласно изискванията на чл. 14а и
приложение № 3 от наредбата по чл. 3, ал. 4.
Чл. 7. (1) Мониторингът на отрицателното
въздействие на замърсяването на въздуха
върх у екосис т ем и т е се ос ъщес т вя ва въ з
основа на мрежа от места за мониторинг,
представителна за наличните в тях типове
сладководни, естествени и полуестествени
местообитания и горски екосистеми, която
е организирана, координирана и съвместима
с националната система за мониторинг на
околната среда и програмите за мониторинг
в областта на опазване на околната среда.
При извършване на мониторинга се прилага
икономически ефективен подход и оценка
на риска.
(2) Министърът на околната среда и водите
със заповед утвърждава:
1. разкриването и оборудването на нови,
дооборудването на съществуващи, както и
закриването и преместването на съществуващи пунктове във връзка с изграждането и
експлоатацията на мрежата за мониторинг
на отрицателното въздействие на замърсяването на въздуха върху екосистемите в
съответствие с националните, европейските
и международните стандарти;
2. места за мониторинг, представителни
за типовете екосистеми в страната;
3. показателите за мониторинг на въздействието на замърсяването на въздуха в
рамките на мрежата за мониторинг по ал. 1.
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(3) За мониторинга по ал. 1 се използват
показателите за мониторинг по приложение
№ 3 или в препоръки и/или насоки на ЕК.
(4) За събиране и докладване на информацията, посочена в приложение № 3, могат
да се използват методологиите, предвидени
в КТЗВДР и ръководствата към нея за международните кооперативни програми.
(5) При извършване на мониторинга на
въздействието на замърсяването на въздуха
върху екосистемите се осигурява координация
с програми за мониторинг съгласно Закона
за опазване на околната среда, Закона за
чистотата на атмосферния въздух, Закона
за водите, Закона за биологичното разнообразие, Наредба № 12 от 2010 г. за норми за
серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови
частици, олово, бензен, въглероден оксид и
озон в атмосферния въздух (обн., ДВ, бр. 58
от 2010 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2017 г.) и
с други програми за мониторинг съгласно
законодателството на ЕС, и когато е приложимо КТЗВДР. Когато е целесъобразно, се
използват данни, събрани по тези програми,
съгласно заповедта по ал. 2.
Чл. 8. (1) Институти, университети и юридически лица с нестопанска цел, в зависимост от тяхната компетентност и нуждите на
Изпълнителната агенция по околната среда
(ИАОС), могат да извършват мониторинга
и оценката на състоянието на екосистемите
по показателите от приложение № 3.
(2) За осъществяване на проекти за извършване на мониторинг и оценка на състоянието на екосистемите заинтересованите
институти, университети и юридически лица
с нестопанска цел могат да кандидатстват
за отпускане на безвъзмездна финансова
помощ от Предприятието за управление на
дейностите по опазване на околната среда
(ПУДООС) в съответствие с изискванията и
установения ред след положително становище
от ИАОС и Министерството на околната среда
и водите (МОСВ). По този ред могат да се
финансират от ПУДООС само неикономически дейности. Финансиране на икономически дейности се допуска след извършване
на оценка за приложимостта на правилата
за държавните помощи и при определяне на
подходящ режим за съвместимост.
(3) При наличие на финансов ресурс и
след взето решение от Управителния съвет
на ПУДООС за финансиране на проекта се
сключва договор, който регламентира приемането на дейността от ИАОС.
(4) Изпълнителната агенция по околната
среда поддържа база данни с резултатите от
проведения мониторинг на отрицателното
въздействие на замърсяването на атмосферния въздух върху екосистемите чрез мрежа
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за мониторинг, представителна за наличните
в тях типове екосистеми на територията на
страната по показатели.
Чл. 9. Министерството на околната среда
и водите предоставя информация до ЕК с
резултатите от прилагането на наредбата в
срокове и формат, посочени от ЕК.
Чл. 10. Министерството на околната среда
и водите подготвя информацията по чл. 7
до Европейската агенция по околна среда
(ЕАОС) и ЕК в следната последователност:
1. Институти, университети и организации,
които набират и анализират показатели за
мониторинг от приложение № 3, придобити с
публични средства, по проекти, финансирани по международни финансови механизми,
със средства, осигурени от МОСВ, и др. са
длъжни да ги предоставят безвъзмездно на
ИАОС в срок 2 месеца преди срока за докладване до ЕАОС и ЕК;
2. Изпълнителната агенция по околната
среда събира и обобщава на национално
ниво получените данни за екосистемите и
показателите по приложение № 3;
3. Изпълнителната агенция по околната
среда генерира справки от базата данни и
изготвя проект на док лад на данните от
мониторинга по чл. 7 и изискванията по
чл. 9 и го изпраща за съгласуване до компетентните дирекции в МОСВ в срок 1 месец
преди срока за докладване до ЕАОС и ЕК;
4. Министерството на околната среда и
водите съгласува проекта на доклад по т. 3
в срок 15 дни от датата на неговото получаване и при необходимост връща проекта
на доклад за корекции в ИАОС;
5. Изпълнителната агенция по околната
среда коригира проекта на доклад по т. 3 в
срок 7 дни от датата на връщането на проекта
на доклад и го изпраща до МОСВ;
6. Министерството на околната среда и
водите докладва до ЕАОС и ЕК в нормативно
установените срокове.
Ч л. 11. За оси г у ря ва не на общес т вен
достъп:
1. националната програма за контрол на
замърсяването на въздуха и всички нейни
акт уализации се публикуват на интернет
страницата на МОСВ и на Портала за обществени консултации на Министерския съвет;
2. националните инвентаризации на емисиите (включително, когато е приложимо,
коригираните национални инвентаризации
на емисиите) и информационните доклади
за инвентаризацията се публикуват на страницата на ИАОС;
3. националните прогнози за емисиите,
допълнителните доклади и информацията по
т. 1 и 2, предоставени на ЕК, се публикуват
на страницата на МОСВ.
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Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Азотни оксиди“, или „NО х “, са азотен
оксид и азотен диоксид, изразени като азотен диоксид.
2. „Антропогенни емисии“ са емисиите
в атмосферата на замърсители, свързани с
човешка дейност.
3. „Емисия“ е отделянето на вещество от
точков или дифузен източник в атмосферата.
4. „Законодателство на ЕС за контрол на
замърсяването на въздуха при източника“ е
законодателството на ЕС, което има за цел
намаляване на емисиите от замърсители
на въздуха, обхванати от наредбата, чрез
предприемане на мерки за намаляването
им при източника.
5. „Зона за контрол на замърсяването“ е
морска зона, простираща се до не повече
от 200 морски мили от изходните линии, от
които се измерва широчината на териториалното море, установена от дадена държава
членка за предотвратяване, намаляване и
контрол на замърсяването от кораби в съответствие с приложимите международни
норми и стандарти.
6. „Международно морско корабоплаване“
са пътувания в морето и в крайбрежни води
на плавателни съдове, плаващи под всякакво
знаме, освен риболовните кораби, които заминават от територията на една държава и
пристигат на територията на друга държава.
7. „Национално задължение за намаляване
на емисиите“ е задължението на държавите
членки за намаляване на общото количество
на емисиите на дадено вещество; то определя минималното намаление на емисиите,
което трябва да се постигне през целевата
календарна година като процент от общото
количество на емисиите, изп уснати през
базовата 2005 г.
8. „Неметанови летливи органични съединения“, или „НМЛОС“, са всички органични
съединения, различни от метана, които са
в състояние да произвеждат фотохимични
оксиданти чрез реакция с азотни оксиди в
присъствието на слънчева светлина.
9. „Прекурсори на озона“ са азотни оксиди,
неметанови летливи органични съединения,
метан и въглероден оксид.
10. „Сажди“ са въглеродни прахови частици, които поглъщат светлината.
11. „Серен диоксид“, или „SO 2 “, са всички серни съединения, изразени като серен
диоксид, включително серен триоксид (SO 3),
сярна киселина (H 2 SO 4) и редуцирани серни
съединения, като сероводород (H 2 S), меркаптани и диметилсулфиди.
12. „Фини прахови частици“, или „ФПЧ 2.5“,
са частици с аеродинамичен диаметър, равен
на или по-малък от 2,5 микрометра (µm).
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13. „Цели за качеството на въздуха“ са
пределно допустимите стойности, целевите
стойност и и за дъ л жени я та във връзка с
концентрациите на експозицията за качеството на атмосферния въздух, установени в
Наредба № 12 от 2010 г. за норми за серен
д иокси д, а зо т ен д иокси д, фи н и п ра хови
частици, олово, бензен, въглероден оксид и
озон в атмосферния въздух и Наредба № 11
от 2007 г. за норми за арсен, кадмий, живак,
никел и полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния въздух (обн., ДВ, бр. 42
от 2007 г.; изм. и доп., бр. 25 от 2017 г.).
14. „Цикъл на излитане и кацане“ е цикъл,
включващ рулиране, излитане, набиране на
височина, снижаване, кацане и всички други
действи я на възду хоплавателно средство,
които протичат на височина под 3000 фута
(ft)/914,4 метра (m).
§ 2. Наредбата въвежда разпоредбите на
чл. 1 – 4, чл. 6, чл. 9, § 1 и 2, чл. 10, § 1 и 4,
чл. 14, § 1, приложение II, приложение III и
приложение V от Директива (ЕС) 2016/2284
на Европейския парламент и на Съвета от
14 декември 2016 г. за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители, за изменение на Директива 2003/35/
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ЕО и за отмяна на Директива 2001/81/ЕО
(ОВ, L 344/1 от 17.12.2016 г.).
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. Министерството на околната среда
и водите докладва до ЕАОС и ЕК информацията по чл. 7:
1. до 1 юли 2018 г. и на всеки 4 години
след това – местоположението на станциите
за мониторинг и съответните показатели,
използвани за мониторинг на въздействията
на замърсяването на атмосферния въздух, и
2. до 1 юли 2019 г. и на всеки 4 години
след това – данните от мониторинга по чл. 7.
§ 4. (1) Актуализираната НПКЗВ съгласно
чл. 5, ал. 5 се представя от МОСВ на ЕК в
срок два месеца от актуализирането є.
(2) Първата акт уализирана НПКЗВ по
чл. 5, ал. 5 се представя от МОСВ на ЕК в
срок до 1 април 2023 г.
§ 5. Минист ърът на околната среда и
водите осъществява координация и контрол
по изпълнението на наредбата.
§ 6. Наредбата се приема на основание
чл. 9е от Закона за чистотата на атмосферния въздух.
§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Приложение № 1
към чл. 2

Национални задължения за намаляване на емисиите
Таблица „А“
Национални задължения за намаляване на емисиите на серен диоксид (SO 2), азотни оксиди (NO x)
и неметанови летливи органични съединения (НМЛОС). При задълженията за намаляване 2005 г. е
базова година, като за автомобилния транспорт те се прилагат за емисиите, изчислени на базата на
продадените горива*
Намаление на SO2
спрямо 2005 г.

Намаление на НМЛОС
спрямо 2005 г.

Намаление на NOx спрямо 2005 г.

За всяка година За всяка
от 2020 г.
година
до 2029 г.
от 2030 г.

За всяка година
от 2020 г.
до 2029 г.

За всяка
година
от 2030 г.

За всяка година
от 2020 г.
до 2029 г.

За всяка
година
от 2030 г.

78 %

41 %

58 %

21 %

42 %

88 %

Таблица „Б“
Национални задължения за намаляване на емисиите на амоняк (NH 3) и фини прахови частици
(ФПЧ 2.5). При задълженията за намаляване 2005 г. е базова година, като за автомобилния транспорт
те се прилагат за емисиите, изчислени на базата на продадените горива*
Намаление на NH 3 спрямо 2005 г.

Намаление на ФПЧ 2.5 спрямо 2005 г.

За всяка година от
2020 г. до 2029 г.

За всяка година от
2030 г.

За всяка година от
2020 г. до 2029 г.

За всяка година от
2030 г.

3 %

12 %

20 %

41 %

* При условие че Република България има възможност да използва общото количество на националните
емисии, изчислено на базата на използваните горива, като основа за преценка на спазването на изискванията съгласно КТЗВДР, може да запази тази възможност с цел осигуряване на съгласуваност между
международното право и правото на ЕС.
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Приложение № 2
към чл. 5, ал. 2 и 4
Съдържание на Националната програма за контрол на замърсяването на въздуха
ЧАСТ 1
Минимални изисквания относно съдържанието
на НПКЗВ
1. Първоначално изготвената НПКЗВ трябва
да обхваща най-малко следното:
а) рамката за националната политика относно
качеството на атмосферния въздух и замърсяването, в чийто контекст е разработена програмата,
включително:
аа) приоритетите на политиката и връзката
им с приоритетите, набелязани в други относими
области на политиката, включително изменението
на климата, и когато е приложимо – селското
стопанство, промишлеността и транспорта;
бб) отговорностите, възложени на национални,
регионални и местни органи;
вв) напредъка, постигнат по сегашните политики и мерки за намаляване на емисиите и за
подобряване на качеството на атмосферния въздух,
както и степента на спазване на националните
задължения и задълженията в рамките на ЕС;
гг) прогнозираното последващо развитие, когато
се приеме, че няма да има изменения във вече
приетите политики и мерки;
б) разгледаните варианти на политика за
спазване на задълженията за намаляване на емисиите за периода от 2020 г. до 2029 г. и от 2030 г.
нататък, както и на междинните нива на емисии,
определени за 2025 г., и за принос за по-нататъшно
подобряване качеството на атмосферния въздух
със съответния анализ, включително метода за
анализ; когато е налично – самостоятелното или
комбинираното въздействие на политиките и мерките върху намаляването на емисиите, качеството
на атмосферния въздух и околната среда, както
и свързаните с тях неопределености;
в) мерките и политиките, избрани за приемане, включително график за тяхното приемане,
изпълнение и преглед, както и отговарящите за
тях компетентни органи;
г) пояснение на причините, поради които индикативните нива на емисии за 2025 г. не могат
да бъдат постигнати без мерки, водещи до несъразмерни разходи, когато е приложимо;
д) описание на използването на възможностите
за гъвкавост, по чл. 14б от наредбата по чл. 3,
ал. 4, когато е приложимо;
е) оценка на това как избраните политики
и мерки осигуряват съгласуваност с планове и
програми, установени в други относими области
на политиката.
2. Актуализациите на НПКЗВ трябва да съдържат най-малко следното:
а) оценка на постигнатия напредък по изпълнението на НПКЗВ и намаляването на емисиите
и концентрациите;
б) всички съществени промени в политическия
контекст, оценките, програмата или графика за
изпълнението є.
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ЧАСТ 2
Мерки за намаляване на емисиите
Вземат се предвид съответното Ръководство
на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН)
за предотвратяване и намаляване на емисиите на
амоняк от селскостопански източници (Решение
2012/11, ECE/EB.AIR/113/Add. 1.) и се използват
най-добрите налични техники в съответствие с
разпоредбите на Закона за опазване на околната
среда.
А. Мерки за ограничаване на емисиите на
амоняк:
1. Предвид Рамковия кодекс на Икономическата
комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) за добра земеделска
практика за намаляване на емисиите на амоняк
от 2014 г., се установяват национални препоръчителни правила за добра земеделска практика за
намаляване на емисиите на амоняк във въздуха,
отделени от селскостопански източници, с цел
контролиране на емисиите на амоняк, които
обхващат най-малко следните въпроси:
а) управление на азота, като се взема предвид
пълният азотен цикъл;
б) стратегии за хранене на добитъка;
в) нискоемисионни техники за разпръскване
на оборски тор;
г) нискоемисионни системи за съхранение на
оборски тор;
д) нискоемисионни системи за обори за животни;
е) възможности за ограничаване на емисиите
на амоняк от използването на минерални торове.
2. Може да се установи национален азотен
бюджет за наблюдение на измененията в общите
загуби на химически активния азот от селското
стопанство, включително амоняк, двуазотен оксид,
амониев катион, нитрати и нитрити, въз основа на
принципите, залегнали в ръководството на ИКЕ
на ООН за азотните бюджети (Решение 2012/10,
ECE/EB.AIR/113/Add 1.).
3. Забранява се използването на амониевокарбонатни торове. Намаляването на емисиите
на амоняк от неорганични торове може да стане,
като се използват следните подходи:
а) замяна на карбамидните торове с амониево-нитратни;
б) когато прилагането на карбамидни торове
продължи, се използват методи, за които е доказано,
че намаляват емисиите на амоняк най-малко с
30 на сто в сравнение с референтния метод, посочен в Ръководството ИКЕ на ООН за предотвратяване и намаляване на емисиите на амоняк
от селскостопански източници;
в) насърчаване на замяната на неорганичните
с органични торове, а когато продължават да се
прилагат неорганични торове, разпръскването им
следва да бъде в съответствие с предвидимите
потребности на торените култури или пасища
от азот и фосфор, като се вземат предвид и наличното съдържание на хранителни вещества в
почвата, както и хранителните вещества от други
изкуствени торове.
4. Емисиите на амоняк от оборски тор могат да
се намалят, като се използват следните подходи:
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а) намаляване на емисиите от разпръскването на торова течност и твърд оборски тор върху
обработваема земя и пасища, като се използват
методи, водещи до намаляване на емисиите наймалко с 30 на сто в сравнение с референтния
метод, описан в Ръководството ИКЕ НА ООН
за предотвратяване и намаляване на емисиите
на амоняк от селскостопански източници, и при
спазване на следните условия:
аа) разпръскване на твърди оборски торове
и торови течности само в съответствие с предвидимите потребности на торените култури или
пасища от азот и фосфор, като се вземат предвид и
наличното съдържание на хранителни вещества в
почвата, както и хранителните вещества от други
изкуствени торове;
бб) неразпръскване на твърди оборски торове
и торови течности, когато подлежащата на торене
земя е напоена с вода, наводнена, замръзнала или
покрита със сняг;
вв) разпръскване на торови течности върху
пасища чрез влачещ се по земята маркуч или
ботуш или чрез плитко или дълбоко впръскване;
гг) разпръскване на твърди оборски торове
и торови течности върху обработваема земя,
които се поемат от почвата в срок 4 часа след
разпръскването;
б) намаляване на емисиите от съхранението
на оборски тор извън оборите за животните, като
се използват следните подходи:
аа) за хранилища за торова течност, построени
след 1 януари 2022 г. – използване на нискоемисионни системи или техники за съхранение, за които
е доказано, че намаляват емисиите на амоняк
най-малко с 60 на сто в сравнение с референтния
метод, описан в Ръководството ИКЕ на ООН за
предотвратяване и намаляване на емисиите на
амоняк от селскостопански източници, а за съществуващи хранилища за торова течност – наймалко с 40 на сто;
бб) покриване на хранилищата за твърд оборски тор;
вв) гарантиране, че селските стопанства разполагат с достатъчен капацитет за съхранение на
оборски тор, за да разпръскват тора само през
подходящите периоди за растежа на културите;
в) намаляване на емисиите от оборите за
животни, като се използват системи, за които
е доказано, че намаляват емисиите на амоняк
най-малко с 20 на сто в сравнение с референтния
метод, описан в Ръководството ИКЕ на ООН за
предотвратяване и намаляване на емисиите на
амоняк от селскостопански източници;
г) намаляване на емисиите от оборския тор,
като се използват стратегии за нископротеиново
хранене, за които е доказано, че намаляват емисиите на амоняк най-малко с 10 на сто в сравнение с
референтния метод, описан в Ръководството ИКЕ
на ООН за предотвратяване и намаляване на емисиите на амоняк от селскостопански източници.
Б. Мерки за намаляване на емисиите на ФПЧ 2.5
и сажди
1. Извън случаите по Приложение II относно кръстосаното съответствие към Регламент
(ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент
и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно
финансирането, у правлението и мониторин-
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га на общата селскостопанска политика и за
отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО)
№ 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО)
№ 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ,
L 347, 20.12.2013 г., стр. 549) може да се забрани
изгарянето на открито на остатъци и отпадъци
от селскостопанската реколта, както и на горски
остатъци.
Следи се за спазването на всяка забрана,
въведена в съответствие с т. 1, и се осигурява
прилагането є. Изключенията от такава забрана
се ограничават до превантивни програми за избягване на безконтролното разпространение на
опустошителни пожари, за борба с вредителите
или за опазване на биологичното разнообразие.
2. Министърът на земеделието, храните и
горите може да утвърди национални правила за
добра земеделска практика за правилното управление на остатъците от реколтата въз основа на
следните подходи:
а) подобряване на структурата на почвата чрез
внасяне в нея на остатъците от реколтата;
б) подобрени техники за внасяне на остатъците
от реколтата;
в) алтернативно използване на остатъците от
реколтата;
г) повишаване на съдържанието на хранителни
вещества и подобряване на структурата на почвата
чрез внасяне на тор съобразно потребностите за
оптимален растеж на растенията, като по този
начин се избягва прегарянето на тора (оборски
тор, дебела постелка от слама).
В. Предотвратяване на въздействието върху
малки стопанства
При предприемането на мерки, изложени в
раздели А и Б, се взема предвид въздействието
върху малките стопанства и микростопанствата.
Малките стопанства и микростопанства могат да се
освободят от тези мерки, когато това е възможно
и подходящо съобразно приложимите задължения
за намаляване на емисиите по приложение № 1.

Приложение № 3
към чл. 7, ал. 3 и 4
Показатели за мониторинг на въздействията на
замърсяването на въздуха върху екосистемите
1. Показатели за оценка на въздействието на
атмосферното замърсяване върху сладководни
екосистеми (реки и езера):
Показател

Мерна
единица/
код

Температура на въздуха в момента
на пробовземане

°C

Температура на водата в момента на
пробовземане*

°C

Алкалност

μeq/l

Азот общ (Ntot)/Общ фосфор (P tot)*
Общ фосфор (P tot)*

μg/l

Сулфати (SO4)*

mg /l

Азот нитратен (NO3-N)*

μg N/l
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Показател

Мерна
единица/
код

Хлориди (Cl)*

mg/l

Общ органичен въглерод (TOC)*
или разтворен органичен въглерод
(DOC) или перманганатна окисляемост (PERM)

mg/l

Активна реакция (pH)*

pH

Калций (Ca)*

mg/l

Магнезий (Mg)*

mg/l

Натрий (Na)*

mg/l

Калий (K)

mg/l

Азот амониев (NH4-N)*
Алуминий (Al)*
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Показател

Мерна
единица/
код

pH (CaCl 2)*

рН
единици

CEC (катионен обменен капацитет)*

cmol(+)/
kg

BS (степен на наситеност с бази)*

%

Катиони(обменни)*

%

Ca*

(mg/g)

Mg*

(mg/g)

K*

(mg/g)

Na*

(mg/g)

Mn*

(mg/g)

P*

(mg/g)

Електропроводимост (25 °C)

mS/m

Индекс за еутрофикация

текст

Обменна киселинност*

Разнообразие на видове

текст

Feox

(mg/g)

Обилие на видове

текст

Alox

(mg/g)

Макрозообентос
Макрофити
Фитобентос (диатомеи)
Риби
Забележка.
Честота на вземане на пробите: от ежегодно
(за езера – по време на есенното вертикално размесване на водните пластове) до ежемесечно (за
течащи води).

2. Сухоземни екосистеми: оценка на киселинността на почвата, загубите на хранителни вещества в почвата, азотното съдържание и баланс,
както и загубата на биологично разнообразие:
2.1. Вкисляване и еутрофикация на твърдата
почвена фаза
Показател

Мерна
единица/
код

cmol(+)/
kg

Забележки:
1. Ключов показател киселинност на почвата:
обменни фракции на основни катиони (наситеност
с бази) и обменен алуминий в почвата с честота
на вземане на пробите: на всеки 10 години.
2. Помощни показатели: pH, сулфати, нитрати,
основни катиони, концентрации на алуминий в
почвения разтвор с честота на вземане на пробите:
всяка година (когато е подходящо).

2.2. Вкисляване и еутрофикация на течната
почвена фаза
Показател
pH*

Мерна
единица/
код
рН
единици

Влажност на почвата*

код

Електропроводимост*

(μS/cm)

Ca*

(mg/l)

Номер на хоризонт*

Код по
ICP Forest
Manual

Mg*

(mg/l)

Na*

(mg/l)

Код по
ICP Forest
Manual

K*

(mg/l)

Име на хоризонт*
C tot

g/kg

Corg*

g/kg

Ntot*

g/kg

Cmin (карбонати)

g/kg

C/N*
pH (H 20)*

рН
единици

NH4-N*

(mgN/l)

NO3-N*

(mgN/l)

SO4-S*

(mg S/l)

Cl*

(mg/l)

Алкалност*

(μeq/l)

N*

(mg/l)

DOC*

(mg/l)

Altot*

(mg/l)
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Fe *

(mg/l)

Mn*

(mg/l)

P tot*

(mg/l)

NO3 (най-дълбокия почвен слой)*
(mg/l/yr)
Забележки:
1. К лючов показател просмукване на нитрати
в почвата (NO 3leach) с честота на вземане на пробите: всяка година.
2. К лючов показател съотношение въглерод/
азот (C/N) и помощният показател общо съдържание на азот в почвата (Ntot): с честота на вземане
на пробите: на всеки десет години.
2.3. Растителна биомаса (иглолиста, листа
от всички типове растителност):
Показател

Мерна
единица/
код

Сухо тегло на 100 листа/1000 иглолиста*

(g)

C tot*

(g/100g)

Ntot*

(mg/g)

S*

(mg/g)

P*

(mg/g)

Ca*

(mg/g)

Mg*

(mg/g)

К*

(mg/g)

Забележка.
К лючов показател хранителен баланс в листата (N/P, N/K, N/Mg) с честота на вземане на
пробите: на всеки 4 години.

2.4. Оценка на увреж данията от озон по
отношение на растежа на растителност та и
биологичното разнообразие
2.4.1. ключов показател – растеж на растителността и увреждания на листата, и помощен
показател – поглъщане на въглерод (C f lux), с
честота на вземане на пробите всяка година;
2.4.2. к лючов показател – превишение на
критичните нива, с честота на вземане на пробите всяка година през вегетационния период.
Показател

Мерна
единица/
код

Концентрация на атмосферния
озон (O3)*

μg/m3

AOT40

ppb/h

Растителен вид*
Наличие на увреждане*

Клас по
EUNIS
Латинско
наименование/
код от Flora
Еuropea
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Показател

Мерна
единица/
код

% на увредените листа или %
на увреждането за конкретния
лист*

%

Земеделски и др. недървесни
видове

Клас по
EUNIS

Мерна
единица/
код

Показател

Тип растителност (дървесен,
храстов или тревен вид)*

ВЕСТНИК

Земеделски и др. недървесни
Латинско
видове
наименование
Наличие на увреждане
% на листата със симптоми на
увреждане от озон

%

Тип растителност

Клас по
EUNIS

Растителни видове

Латинско
наименование

POD (Фитотоксична доза) Преmmol/m 2
вишения на критичните нива PLA (projected
на озона
leaf area)
Данните са получени от конкретното място или от моделиране
Тип на пробонабиране*
Концентрация на амоняк (NH 3)

μg/m3

Концентрация на азотен диоксид (NO2)*

μg/m3

Концентрация на серен диоксид (SO2)*

μg/m3

Забележки
Тип растителност

Клас по
EUNIS

Нетно поглъщане на въглерод

Въглерод
(g/m 2/yr)

*задължителни показатели за мониторинг
4566

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 147
ОТ 12 ЮНИ 2019 Г.

за приемане на Наредба за антидопинговата
дейност
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за антидопинговата дейност.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Отменя се Наредбата за допингов контрол при тренировъчна и
състезателна дейност, приета с Постановление
№ 453 на Министерския съвет от 2014 г. (обн.,
ДВ, бр. 2 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 88 от
2016 г., бр. 27 и 53 от 2017 г. и бр. 98 от 2018 г.)
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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НАРЕДБА

за антидопинговата дейност
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. (1) С Наредбата за антидопинговата
дейност, наричана по-нататък „наредбата“,
се уреждат:
1. условията и редът за провеждане на
допингов контрол;
2. мерките за предотвратяване и борба
срещу използването на допинг в спорта;
3. дисциплинарното производство.
(2) Наредбата се прилага в съответствие с
антидопинговите правила, определени в Международната конвенция за борба с употребата
на допинг в спорта, съставена в Париж на
19 октомври 2005 г. (ратифицирана със закон – ДВ, бр. 105 от 2006 г.; обн., ДВ, бр. 24 от
2007 г.), наричана по-нататък „Конвенция на
ЮНЕСКО“, Световния антидопингов кодекс,
наричан по-нататък „Кодекса“, и международните стандарти към него, Конвенцията
срещу употребата на допинг на Съвета на
Европа, съставена в Страсбург на 16 ноември 1989 г. (ратифицирана със закон – ДВ,
бр. 36 от 1992 г.; обн., ДВ, бр. 50 от 1997 г.),
наричана по-нататък „Конвенцията на Съвета
на Европа“, и Допълнителния протокол към
Конвенцията срещу употребата на допинг
на Съвета на Европа, съставен във Варшава
на 12 септември 2002 г. (ратифициран със
закон – ДВ, бр. 17 от 2005 г.; доп., бр. 82 от
2005 г.).
(3) Наредбата се прилага спрямо:
1. български спортни организации, спортисти и спортно-технически персонал;
2. чуждестранни спортисти и спортнотехнически персонал, извършващи спортна
дейност на територията на Република България.
(4) Наредбата се прилага при спазване
на принципите на съразмерност на наказанието спрямо нарушението и зачитане на
човешките права.
Чл. 2. Допингът е проява на едно или
повече от нарушенията на антидопинговите
правила, посочени в чл. 6.
Чл. 3. (1) Специализиран и независим орган за осъществяване на допингов контрол,
превенция и борба срещу употребата, разпространението и допускането на употреба на
допинг в спорта е Антидопинговият център.
(2) А нти допингови ят цент ър е националната антидопингова организация и има
изключителна компетентност по отношение
на антидопинговата дейност на територията
на Република България.
(3) Дейността на Антидопинговия център
е в обществен интерес и се осъществява в
съответствие с разпоредбите на Кодекса и
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Международните стандарти към него, Конвенцията на ЮНЕСКО, Конвенцията срещу
употребата на допинг на Съвета на Европа
и Допълнителния протокол към нея.
(4) Антидопинговият център изпълнява
мерки за предотвратяване и борба срещу
използването на допинг в спорта чрез:
1. провеждане на информационно-разяснителни кампании по проблемите, свързани
с у потребата на забранени субстанции и
забранени методи в спорта, с цел превенция
на употребата на допинг;
2. провеждане на обучение и повишаване
информираността на спортно-педагогическите кадри, медицинските специалисти и спортистите относно антидопинговата дейност;
3. превенция, контрол и борба срещу употребата, разпространението и допускането
на употреба на допинг в спорта;
4. публикуване на актуален списък на
забранените субстанции и забранените методи в спорта;
5. публикуване на наложените дисциплинарни наказания.
(5) Лицата, участващи в антидопинговата
дейност, са длъжни да пазят и да не разгласяват информацията, станала им известна във
връзка и по повод на тяхната работа, освен
в случаите, посочени в наредбата.
Чл. 4. (1) Спортните организации са длъжни да известяват незабавно Министерството
на м ла деж та и спор та, А н т и доп и н г ови я
център и Българския олимпийски комитет
при установяване на нарушения на антидопинговите правила от друг контролен орган.
(2) Лицензираните спортни организации
приемат с решение на управителния си орган антидопингови правила, съобразени с
изискванията на Кодекса и наредбата.
(3) Лицензираните спортни организации и
спортните клубове – техни членове, юридическите лица, предоставящи спортни услуги,
и организациите по глава четвърта от Закона
за физическото възпитание и спорта (ЗФВС)
са длъжни да не допускат лицата по чл. 90,
ал. 1 от ЗФВС да извършват нарушения на
антидопинговите правила.
(4) Лицензираните спортни организации
и техните членове са длъжни да осигурят
провеждането на антидопингово обучение
на своите спортисти и спортно-технически
персонал.
(5) Лицензираните спортни организации
са длъжни да посочат свой представител,
който съвместно с Антидопинговия център
координира прилагането на антидопинговите
правила и провеждането на антидопингово
обучение в съответната федерация.
Чл. 5. (1) За целите на наредбата Антидопинговият център определя спортисти на
национално ниво, които са:
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1. спортисти с квоти за участие в летни
и зимни Олимпийски игри, световни и европейски първенства и други международни
прояви от висок ранг;
2. спортисти с квоти за участие в младежки летни и зимни Олимпийски игри,
световни и европейски първенства и други
международни прояви от висок ранг;
3. спортисти в индивидуални или отборни
спортове, част от национален отбор;
4. спортисти в отборни спортове, които
се състезават в най-високата лига в съответния спорт.
(2) В случай че някой от спортистите по
ал. 1 е определен като спортист на международно ниво от съответната международна федерация, той се счита за спортист на
международно ниво за целите на наредбата.
Г л а в а

в т о р а

НАРУШЕНИЯ НА АНТИДОПИНГОВИТЕ
ПРАВИЛА
Чл. 6. (1) Нарушение на антидопинговите
правила е едно или повече от следните деяния:
1. наличието на забранена субстанция,
нейни метаболити или маркери в проба на
спортист при съобразяване със следните
условия и изключения:
а) всеки спортист е лично задължен да
се увери, че в организма му не постъпват
забранени субстанции, като спортистът носи
отговорност за всяка забранена субстанция,
нейни метаболити или маркери, открити във
взета от него проба, без да е необходимо да
се доказват намерение, вина, небрежност или
съзнателна употреба от страна на спортиста
за установяване на нарушението;
б) за достатъчно доказателство за установяване на нарушението се счита наличието
на забранена субстанция, нейни метаболити
или маркери в проба „А“, при условие че
спортистът не се възползва от правото на
анализ на проба „Б“ и такъв не се състои,
както и при условие че проба „Б“ се анализира
и резултатът от нейния анализ потвърждава
наличието на забранената субстанция и/или
нейните метаболити или маркери, открити в
проба „А“ на спортиста, или ако проба „Б“
на спортиста е разделена в две шишета и
анализът на второто шише потвърди наличието на забранена субстанция или метаболити
или маркери, открити в първото шише;
в) наличието на каквото и да е количество
забранена субстанция, нейни метаболити или
маркери в пробата на спортист съставлява
нару шение на анти допинговите правила,
с изключение на субстанциите, за които в
Списъка на забранените субстанции и методи
е определен количествен праг;
г) като изключение от общото правило
на т. 1 Списъкът на забранените субстанции
и методи или меж дународните стандарти
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могат да установяват специални критерии за
определяне на забранени субстанции, които
могат да бъдат произведени ендогенно;
2. употреба или опит за употреба от спортист на забранена субстанция или забранен
метод при съобразяване със следните условия
и изключения:
а) спортистът лично е задължен да се
у вери, че в орга н изма м у не пос т ъп ват
забранени субстанции и не е употребяван
забранен метод, като не е необходимо да се
доказват намерение, вина, небрежност или
съзнателна употреба от страна на спортиста
за установяване на нарушение, свързано с
у потребата на забранена субстанци я или
забранен метод;
б) без съществено значение е дали употребата или опитът за употреба на забранена субстанция или забранен метод са били
успешни, или не, като за установяване на
извършването на нарушение на антидопинговите правила е достатъчно, че забранената
субстанция или забраненият метод са били
у пот ребени или е бил направен опит за
тяхната употреба;
3. о т к лон я ва не на взема не на п роба,
отказ за явяване за вземане на проба след
уведомление в съответствие с действащите
антидопингови правила или неявяване за
вземане на проба без уважителни причини;
4. нарушаване на изискванията, свързани
със задължението на спортиста да бъде на
разположение за извънсъстезателно тестване, включително неуспешното подаване на
информация за местонахождението и пропуснатите проверки, като нарушение е всяка
комбинация от три пропуснати проверки и/
или неуспешно предоставена информация
за местонахождение, извършени за период
12 месеца, съгласно Международния стандарт за тестване и разследвания (МСТР) на
Световната антидопингова агенция (СА А);
5. фалшифициране или опит за фалшифициране на която и да е част от процедурата
за допингов контрол, представляващо всяко
компрометиращо процедурата за допингов
контрол поведение, което не е включено в
определението за забранен метод; фалшифицирането включва, но не само, умишлена
намеса или опит за намеса в работата на
служител на екип за антидопингов контрол
ч рез п редоставяне на забл у ж даваща информация на антидопингова организация,
както и сплашване или опит за сплашване
на потенциален свидетел;
6. притежаване на забранени субстанции
или забранени методи при съобразяване със
следните условия и изключения:
а) притежаване на забранена субстанция
или забранен метод от спортист по всяко
време, освен ако спортистът докаже, че при-
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тежаването е съгласно разрешение за терапевтична употреба (РТУ), издадено по реда
на чл. 8, или друго приемливо оправдание;
б) притежаване на забранена субстанция
или забранен метод по време на или извън
състезание от спортно-техническо лице във
връзка със спортист, състезание или тренировка, освен ако спортно-техническото лице
установи, че притежаването е съгласно РТУ,
издадено на спортист по реда на чл. 8, или
друго приемливо оправдание;
7. трафик, както и опит за трафик на
забранена субстанция или забранен метод;
8. прилагане или опит за прилагане на
забранена субстанция или забранен метод
върху спортист по време на състезание, прилагане или опит за прилагане върху спортист
извън състезание на забранена субстанция
или на забранен метод, които са забранени
извън състезание;
9. съдействие, подстрекаване, подпомагане, подбуждане, прикриване и всеки друг
вид съучастничество, включващо нарушение
или опит за нарушение на антидопинговите
правила или нарушение на чл. 68, ал. 1 от
друго лице;
10. професионално или свързано със спорта
сътрудничество на спортист или друго лице,
подлежащо на проверка от Антидопинговия
център, със спортно-техническо лице, което:
а) изтърпява наказание лишаване от права,
наложено от антидопингова организация, или
б) е било осъдено или признато за виновно
в наказателно, професионално или дисциплинарно производство за деяние, което би било
считано за нарушение на антидопинговите
правила, в случай че са били приложими
към това лице, но не е произтекло от юрисдикцията на антидопингова организация и
не е било лишено от права при управление
на резултати съобразно правилата на Кодекса; лишаването от права на такова лице
влиза в сила от датата на постановяване на
решението (по наказателното, професионалното или дисциплинарното производство) за
по-дългия от двата периода: 6 години или
срока на наложената санкция в наказателното, професионалното или дисциплинарното
производство, или
в) служи като подставено лице или посредник на лице, описано в букви „а“ и „б“;
г) за да се приложи ал. 1, т. 10, е необходимо спортистът или другото лице да е получил
в писмен вид уведомление от Антидопинговия
център или от СА А за дисквалификацията
на спортно-техническото лице и възможните
последици от забранена връзка, както и че
са налице основания спортистът или другото
лице да избягват връзката; Антидопинговият
център трябва да положи необходимите усилия, за да информира спортно-техническото
лице – обект на известието до спортиста
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или другото лице, че спортно-техническото
лице може в 15-дневен срок да се обърне
към Антидопинговия център и да обясни,
че описаните в ал. 1, т. 10, букви „а“ и „б“
обстоятелства не се отнасят за него; независимо от ал. 2 тази разпоредба се прилага
и когато дисквалифициращото поведение на
спортно-техническото лице се е случило преди влизането на Кодекса в сила; спортистът
или другото лице са длъжни да докажат, че
установената връзка със спортно-техническо
лице, описана в ал. 1, т. 10, букви „а“ и „б“, не
е в професионален или спортен план; когато
Антидопинговият център има информация,
че спортно-тех ническо лице отговаря на
описаните в ал. 1, т. 10, букви „а“, „б“ или
„в“ критерии, следва да предостави тази
информация на СА А.
(2) За нарушения по ал. 1, т. 1 и 2 се
прилага принципът за строга отговорност.
(3) Предприемането на каквито и да са
антидопингови процедури спрямо спортисти
или други лица е недопустимо, преди те да
са били известени за нарушението на антидопинговото правило съгласно правилата
за управлението на резултати или преди
разумен опит за известяването в рамките
на десет години от датата на установяване
на нарушението.
Г л а в а

т р е т а

СПИСЪК НА ЗАБРАНЕНИТЕ СУБСТАНЦ ИИ И МЕТОДИ И РАЗРЕШЕНИ Я ЗА
ТЕРАПЕВТИЧНА УПОТРЕБА
Чл. 7. (1) Световната антидопингова агенция изготвя и публикува като международен
стандарт Списък на забранените субстанции
и методи. Измененията и допълненията в
Списъка на забранените субстанции и методи
влизат в сила за Република България по реда
на Конвенцията на ЮНЕСКО, Конвенцията на Съвета на Европа и Допълнителния
протокол.
(2) Списъкът на забранените субстанции и методи се публик у ва на интернет
страниците на Антидопинговия център, на
Министерството на младежта и спорта и на
Българския олимпийски комитет.
(3) Списъкът на забранените субстанции
и методи се прилага към антидопинговите правила, приети от всяка лицензирана
спортна организация.
(4) За целите на прилагане на глава четвърта, раздел V всички забранени субстанции се наричат „специфични субстанции“ с
изключение на:
1. субстанциите от класовете на анаболните средства и хормоните;
2. онези стимуланти, хормонални антагонисти и модулатори, които Списъкът на
забранените субстанции и методи идентифицира като забранени субстанции.
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(5) Забранените методи не са специфични
субстанции.
(6) Определ янето на Списъка на забранените субстанции и методи от СА А и
класифицирането в него на субстанциите
в категории, както и класифицирането на
субстанциите като забранени по всяко време или само при състезания е окончателно
и не подлежи на оспорване от спортиста
или друго лице въз основа на аргумента, че
субстанцията или методът не са маскиращи
средства, нямат потенциал за повишаване
на постиженията, не представляват риск за
здравето или не накърняват спортния дух.
Чл. 8. (1) Нарушенията по чл. 6, ал. 1, т. 6
не се считат за нарушения на антидопинговите правила, когато са в съответствие с
разпоредбите на приложимо РТУ, издадено
съобразно Международния стандарт за разрешения за терапевтична употреба (МСРТУ)
на СА А.
(2) Разрешения за терапевтична употреба
се издават:
1. за спортисти на национално ниво и други
картотекирани спортисти – от изпълнителния директор на А нтидопинговия център
след становище на комисия за разрешения
за терапевтична употреба (КРТУ);
2. за спортисти на международно ниво – от
съответната международна спортна организация, освен ако тя не е предоставила това
право на Антидопинговия център.
(3) Спортисти, които са част от регистъра
на спортистите за тестване на международна
федерация и/или участници в международни състезания, подават молба за РТУ към
съответните МФ, организатори на големи
спортни прояви, МОК и Меж ду народни я
паралимпийски комитет.
(4) Спортисти на национално ниво и други
картотекирани спортисти с документирани
заболявания, при които се налага използване
на забранена субстанция или забранен метод,
преди използването им са длъжни да подадат
в Антидопинговия център молба за РТУ по
утвърден от СА А образец, публикуван на
интернет ст раницата на А нтидопингови я
център.
(5) Редът и начинът за разглеждане на
молбите за издаване на РТ У по ал. 4 се
определят от вътрешните правила на КРТУ,
п ублик у вани на ин тернет ст раницата на
Антидопинговия център.
(6) Освен в случай на неотложна медицинска помощ, спортистите по ал. 4 трябва
да поискат РТУ веднага щом възникне необходимост.
(7) В случаите по ал. 4 изпълнителният
директор на Антидопинговия център в срок
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до 20 дни от приемането на окомплектованата
молба с решение издава или отказва издаване на РТУ. Решението на изпълнителния
директор за отказ за издаване на РТУ подлежи на обжалване от спортиста в тридневен
срок пред Дисциплинарната комисия към
Българския олимпийски комитет. Решението
на Дисциплинарната комисия може да бъде
обжалвано от СА А пред Спортния арбитражен съд в Лозана, Швейцария (САС).
(8) Изпълнителният директор на Антидопинговия център чрез АДАМС или друга
одобрена от СА А система предоставя информация на САА, на международната федерация
и на съответната българска лицензирана
спортна организация за решенията по ал. 7.
(9) Световната антидопингова агенция има
право да преразгледа решението за издаване
или за отказ за издаване на РТУ, както и
да го отмени, в случай че установи, че не е
спазен МСРТУ на СА А.
(10) Решени я та, с кои т о СА А о т мен я
изда ва не т о, и л и о т казът за изда ва не на
РТУ могат да бъдат обжалвани само пред
САС от спортиста или от антидопинговата
организация, чието решение е отменено. Решенията, постановяващи отказ за издаване
на РТУ, които не бъдат отменени от СА А,
могат да бъдат обжалвани пред САС – за
спортистите на меж ду народно ниво, или
пред Дисциплинарната комисия – за всички
останали спортисти.
(11) Процедурата по обжалване на разрешенията за терапевтична употреба е съгласно
МСРТУ на СА А.
Чл. 9. (1) Спортистите и други лица са
длъжни да знаят кое съставлява нарушение
на антидопинговите правила и кои субстанции и методи са включени в Списъка на
забранените субстанции и методи.
(2) Спортистите носят отговорност за всяка
забранена субстанция или нейни метаболити
или маркери, открити в техните проби, както
и за притежаването на ресурси за прилагане
на забранен метод.
(3) Спортистите не носят отговорността
по ал. 2, ако:
1. забранената субстанция, нейните метаболити или маркери, открити в пробата, не
надвишават праговото ниво, определено в
Списъка на забранените субстанции и методи
на СА А или в Международния стандарт за
лаборатории (МСЛ) на СА А и техническите
документи към него;
2. са получили РТУ на откритите забранени
субстанции или забранени методи.
(4) Спортистите са длъжни да информират лекуващите ги лекари за отговорността
си по ал. 2.
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Г л а в а

ч е т в ъ р т а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
ДОПИНГОВ КОНТРОЛ
Раздел I
Тестване и разследване
Чл. 10. На допингов контрол подлежат:
1. спортистите, картотекирани към лицензирани спортни организации на територията
на Република България;
2. чуждестранни спортисти на международно ниво, когато те тренират или пребивават на територията на Република България;
3. спортисти, участващи в международни
спортни прояви на територията на Република
България, след съгласуване със съответната
международна спортна организация;
4. спортисти, лишени от състезателни
права вследствие на нарушение на антидопинговите правила;
5. спортно-техническият персонал, включително лица, лишени от права вследствие
на нарушение на антидопинговите правила.
Чл. 11. (1) Антидопинговият център провеж да допингов контрол чрез тестване и
разследване съобразно изискванията на МСТР
на СА А и въз основа на годишен план за
разпределение на проверките.
(2) Годишният план за разпределение на
проверките се изготвя и прилага от Антидопинговия център въз основа на оценка на
риска, разследване и съобразно изискванията
на Техническия документ за спорт-специфичен анализ на СА А. Планът включва видове
спорт и дисциплини, категории спортисти,
ви дове тестване, ви дове п роби и ви дове
анализ на пробите.
(3) Антидопинговият център представя на
СА А копие от текущия план за разпределение
на проверките при поискване.
Чл. 12. (1) Антидопинговият център събира, обработва и оценява антидопингови
сведения от всички достъпни източници за
информиране, за планиране на целево тестване и за създаване на база за разследване
на възможно нарушение на антидопингови
правила.
(2) Българските спортни организации и
организациите по глава четвърта от Закона за
физическото възпитание и спорта са длъжни
да съдействат на Антидопинговия център
при изпълнението на плана за разпределение
на проверките и при поискване да предоставят спортните си календари, информация
за състав и лагери на национални отбори
и д ру га необход и ма за а н т и доп и н г овата
дейност информация. При настъпили промени са длъжни да информират в 5-дневен
срок Антидопинговия център, за да може
предоставената информация да бъде винаги
точна и пълна.

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 3

Чл. 13. (1) Антидопинговият център провежда тестване и разследвания само за антидопингови цели.
(2) Тестване се извършва за получаване
на аналитично доказателство за спазване
или неспазване от спортиста на забраната
на Кодекса за на личие или у пот реба на
забранена субстанция или забранен метод.
(3) Разследване се извършва за:
1. получаване, оценяване и обработване
на антидопингова информация от всички
налични източници, за да позволи разработването на ефективен, интелигентен и
пропорционален план за разпределение на
проверките, за да се планира целевото тестване и/или да бъде основа за разследване на
евентуално нарушение на антидопинговите
правила;
2. проучване на атипичните резултати и
неблагоприятни паспортни резултати съгласно чл. 36 и 41;
3. събиране на информация или доказателства, включително неаналитични доказателства, за да определи дали има нарушение на антидопингово правило по всяка от
хипотезите на чл. 6, ал. 1.
Чл. 14. (1) Антидопинговият център може
да тества всеки спортист, върху когото има
юрисдикция, който не е прекратил състезателната си дейност, включително лишени от
състезателни права спортисти.
(2) Тестването въз основа на годишния
план за разпределение на проверките на
Антидопинговия център е за сметка на бюджета му.
(3) Извън сл у чаите по а л. 2 допингов
контрол може да бъде извършен и по искане:
1. на СА А, на меж д у народна спортна
организация, на национална антидопингова
организация, регионални и други антидопингови организации и чуждестранни спортни
организации;
2. на българск и спорт ни организации
или на техни членове по администрирания
от тях спорт.
(4) Разходите за допингов конт рол по
искане на организация по ал. 3 се заплащат
от съответната организация.
(5) Когато български спортни организации или техни членове заявяват допингов
контрол, те са длъжни да спазват изискванията за минимално ниво на анализ съгласно
Техническия документ за спорт-специфичен
анализ на СА А.
(6) Антидопинговият център като тестваща организация определя необходимите
допълнителни анализи съгласно документа
по ал. 5 и съобразявайки се с годишния план
за разпределение на проверките.
(7) При непроведен по вина на лицензирана
спортна организация или на неин член пла-
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ниран или заявен допингов контрол всички
разходи се поемат от заявилия тестването.
(8) Във връзка с МСЛ може да бъде извършен потвърдителен анализ.
(9) В случаите по ал. 6 и 8 всеки допълнителен анализ, включително потвърдителни
анализи от акредитирана от СА А лаборатория, е за сметка на организацията, заявила
пробите.
Чл. 15. (1) Антидопинговият център прилага политика за дългосрочно съхранение
на проби в съответствие с изискванията на
МСЛ и Международния стандарт за защита на
личния живот и личните данни (МСЗЛЖЛД).
(2) Броят на пробите по ал. 1 се определя в плана за разпределение на проверките
въз основа на предварително определени
критерии.
(3) Проби, определени за дългосрочно
съхранение, могат да бъдат повторно анализирани.
Чл. 16. (1) Антидопинговият център извършва тестване по заповед на изпълнителния
си директор.
(2) Тестването по ал. 1 е без предизвестие,
освен при изключителни обстоятелства.
(3) Доколкото е възможно, тестването
трябва да бъде координирано чрез А ДАМС
или друга одобрена от СА А система с цел
у вели чаване ефек т ивност та на комбинираните усилия за тестване и избягване на
ненужно дублиране.
(4) По време на състезания само една
организаци я може да бъде от говорна за
осъществяването на тестване, като:
1. на национални спортни прояви Антидопинговият център е отговорен за осъществяването на тестването;
2. на международни спортни прояви, които
се провеждат на територията на Република
България, тестването се ръководи от съответната международна федерация, друга
организация, отговорна за проявата, или от
Антидопинговия център след предварително
съгласуване.
(5) По искане на Антидопинговия център
или на друга организация, отговорна за проявата, всяко тестване по време на състезанието
извън мястото на спортната проява трябва
да бъде координирано с А нтидопинговия
център или със съответната организация,
отговорна за проявата.
(6) Всеки организатор на спортна проява
е длъжен да съдейства и да улеснява провеж дането на Програмата за независимо
наблюдение.
Ч л. 17. (1) С пор т ис т и т е под леж ат на
тестване.
(2) Антидопинговият център създава и
управлява национален регистър на спортистите за тестване (РСТ) в съответствие с
чл. 4.8 и И.2 от МСТР.
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(3) Изпълнителният директор на Антидопинговия център утвърждава инструкция, с
която определя критериите за включване на
спортистите в РСТ.
(4) Спор т ист и те, вк лючени в РС Т, са
длъжни:
1. да предоставят точна и пълна информация за своето местонахождение посредством
АДАМС по начин, установен от МСТР на
СА А;
2. да актуализират информацията за местонахож денията си, когато е необходимо,
така че тя да бъде винаги точна и пълна;
3. да бъдат на разположение за тестване
на посочените от тях местонахождения.
(5) Информацията по ал. 4 се въвежда
в срокове, определени от Антидопинговия
център, но при всеки случай преди първия
ден на всяко тримесечие от началото на
календарната година, а при всяка настъпила
промяна – незабавно.
(6) Информацията по ал. 4 се използва
само за целите на планиране, координиране
и провеждане на тестване при спазване изискванията на Закона за защита на личните
данни и Общия регламент относно защита
на личните данни и се предоставя на СА А
и на други антидопингови организации с
правомощия да проверяват даден спортист
съобразно МСТР на СА А, при условие че
тази информация се пази в тайна по всяко
време и се унищожава, след като престане да
бъде релевантна за посочените по-горе цели.
(7) Изключение по ал. 4 е допустимо само
ако спортистът извести писмено Антидопинговия център, че е прекратил спортносъстезателната си дейност.
(8) Спортист по ал. 7 не може да се завърне към спортносъстезателна дейност, освен
ако извести Антидопинговия център за това
поне 6 месеца преди датата на очакваното си
завръщане. За посочения период до действителното завръщане към спортносъстезателна
дейност спортистът е длъжен да бъде на
разположение за извънсъстезателно тестване
без предизвестие, както и при поискване да
спазва изискванията за подаване на информация за местонахождението си по МСТР
на СА А. В посочения шестмесечен период
п ри извършване на извънсъстезателно т о
тестване за възстановяване на състезателните
права разходите за анализ и транспорт на
пробите на спортиста, за командироване и за
възнаграждения на антидопинговите екипи
се заплащат от спортиста или от лицензираната спортна организация, към която той
е картотекиран.
(9) Световната антидопингова агенция след
консултация със съответната международна
спортна организация и с Антидопинговия
център може с решение да определи спе-
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цифични изисквания за прекратяване на и
завръщане към спортносъстезателна дейност,
различни от тези по ал. 8.
(10) Решенията по ал. 9 могат да бъдат
обжалвани по реда на чл. 53.
(11) Спортист с наложено наказание временно отстраняване или лишаване от права,
включен в РСТ, подлежи на тестване и е
длъжен да предоставя на Антидопинговия
център информация за местонахождението си.
Чл. 18. (1) Антидопинговият център информира посредством системата А Д А МС
и л и д ру га одобрена о т СА А сис т ема за
списъка на спортистите, включени в РСТ,
съответните компетентни антидопингови
организации и СА А.
(2) Ако спортист бъде включен едновременно в РСТ и в регистъра на спортистите
за тестване на друга компетентна антидопингова организация, Антидопинговият център
и съответната компетентна антидопингова
организация се споразумяват коя от двете
ще извършва действията по ал. 1.
(3) В случай че Антидопинговият център
и съответната компетентна антидопингова
организация не съумеят да се споразумеят,
СА А определя коя от тях да извърши действията по ал. 1.
Чл. 19. (1) Неподаването на информация
за местонахождение посредством АДАМС се
счита за неуспешно подаване за целите на
чл. 6, ал. 1, т. 4, при условие че са изпълнени
условията на МСТР на СА А.
(2) Случаите, при които спортистът не е на
разположение за тестване на декларираното
от самия него местонахождение, се считат
за пропуснати проверки за целите на чл. 6,
ал. 1, т. 4, при условие че са изпълнени условията на МСТР на СА А.
Чл. 20. (1) Антидопинговият център създава и управлява регистър за получаване на
информация за отборни местонахождения за
целите на допинговия контрол.
(2) Отборите, включени в регистъра по
ал. 1, са длъжни да предоставят информация
за местонахождения по реда и в сроковете,
определени от Антидопинговия център, и да
я поддържат винаги актуална и точна.
(3) Спортните организации и БОК са
длъжни да съдействат на Антидопинговия
център за получаване на местонахождения
на спортисти и извън случаите по ал. 1 и
по чл. 17, ал. 2.
(4) А нтидопингови ят цент ър разработва и п ублик у ва на сай та си инст ру к ци я
за управление на регистъра за отборните
местонахождения, която се утвърждава от
изпълнителния директор.
(5) В случаите на нарушения на изискванията за подаване на информация от страна
на отборите санкциите се определят от съответната лицензирана спортна организация.
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(6) В случаите на нарушения на изискванията за подаване на информация от страна
на лицензираните спортни организации Антидопинговият център сезира министъра на
младежта и спорта.
Раздел II
Антидопингови екипи
Чл. 21. (1) Антидопинговият център обучава и сертифицира служители по допингов
контрол (СДК).
(2) Изпълнителният директор на Антидопинговия център утвърждава процедура за
формиране на антидопингови екипи.
(3) Изпълнителният директор на Антидопинговия център издава на СДК служебна
карта, осигуряваща право на достъп до всички състезания, спортни прояви и спортни
обекти и съоръжения.
(4) Съставът на всеки антидопингов екип
е поне от двама членове, един от които е
председател, и се определя със заповедта по
чл. 16, ал. 1.
(5) Със заповед изпълнителният директор
може да определи служител от Антидопинговия център, който да упражнява контрол
върху дейността на антидопинговия екип.
Чл. 22. В състава на антидопинговите
екипи не могат да бъдат включвани лица,
които:
1. са наказани за нарушения на антидопинговите правила;
2. работят в лаборатори я за допингов
контрол.
Чл. 23. (1) Служителите по допингов контрол осъществяват дейността си по реда на
Наръчник за антидопингови екипи, издаден
от Антидопинговия център и публикуван на
интернет страницата му, и:
1. вземат проби от биологичен материал
от спортистите, подлежащи на тестване;
2. събират данни и констатират факти с
цел установяване на нарушения на антидопинговите правила от спортисти и спортнотехнически персонал;
3. попълват документацията за дейностите
по т. 1 и 2 и носят отговорност за правилното
отразяване на всички данни;
4. о т г оваря т з а п ра ви л но т о в з ема не,
запечатване, съхраняване, транспортиране
и своевременното доставяне на пробите в
АЦ за изпращане в акредитирана от СА А
лаборатория.
(2) Във връзка с констатиране на нарушения на антидопинговите правила по
чл. 6, ал. 1 членовете на антидопинговия
екип имат право да извършват проверка на
личния багаж и на вещите на спортистите
и на спортно-техническия персонал.
(3) При откриване на субстанци я при
проверката по ал. 2, за която има съмнение,
че е включена в Списъка на забранените
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субстанции и методи, членовете на антидопинговия екип имат право да я изземат
за анализ.
(4) За иззетата субстанция по ал. 3 се попълва протокол и субстанцията се изпраща за
анализ в акредитирана от СА А лаборатория.
Чл. 24. Лицата – организатори на състезания и/или спортни прояви, са длъжни да
осигурят условия за работа на антидопинговите екипи съгласно МСТР на СА А.
Раздел III
Анализ на проби и управление на резултати
Чл. 25. (1) Пробите се анализират за откриване на забранени субстанции или забранени
методи съгласно Списъка на забранените
субстанции и методи и мониторинговата
програма на СА А или за да подпомогнат
Антидопинговия център или друга антидопингова организация да изготвят профил на
съответните показатели в урината, кръвта
или друга биологична среда на спортист
(включително ДНК или геномен профил),
или за други легитимни антидопингови цели.
(2) Пробите не могат да бъдат използвани
за цели извън описаните в ал. 1 без писменото съгласие на спортиста. Пробите, които
със съгласието на спортиста се използват за
цели извън посочените в ал. 1, не бива да
съдържат никакви идентификационни знаци,
които биха могли да доведат до разкриване
на самоличността на съответния спортист.
(3) Всяка проба може да бъде повторно
анализирана от отговорната за управление
на резултатите антидопингова организация,
преди антидопинговата организация да съобщи на спортиста аналитичните резултати
от проба „А“ и проба „Б“ (или от проба „А“,
когато анализът на проба „Б“ е отказан или
не е проведен), като основание за антидопингово нарушение по чл. 6, ал. 1, т. 1. Дадена
проба може да бъде анализирана повторно
за целите на ал. 1 само при разпореждане на
антидопинговата организация, взела пробата,
или на СА А.
Чл. 26. (1) При отрицателен резултат от
изследването на проба „А“ изпълнителният
директор на Антидопинговия център или
упълномощено от него длъжностно лице писмено известява спортиста чрез съответната
лицензирана спортна организация.
(2) Документацията за проби с отрицателен
резултат се съхранява от Антидопинговия
център за срок десет години считано от датата на вземане на пробите.
Чл. 27. (1) При установяване на неблагоприятен аналитичен резултат от изследването
на проба „А“ докладът с резултата от анализа
и цялата документация, свързана с вземането
на пробата, се внасят за разглеждане от Експертната група за управление на резултатите
(ЕГУР) към Антидопинговия център.
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(2) Експертната група за управление на
резултатите извършва предварителна проверка, за да определи:
1. дали е било, или предстои да бъде издадено РТУ съгласно предвиденото в Наредбата
и в МСРТУ на СА А;
2. дали има видимо отклонение от МСТР
на СА А или от МСЛ на СА А, което е причинило неблагоприятния аналитичен резултат.
Чл. 28. (1) Експертната група за управление на резултатите не провежда предварително изслушване и обявява резултата за
невалиден, когато:
1. е установено съществено нарушение
на процед у рите за вземане, запечатване,
съхраняване, транспортиране, предаване и
анализ на пробата;
2. спортистът има валидно РТУ на забранената субстанция или забранения метод.
(2) В случаите по ал. 1 ЕГУР чрез изпълнителния директор на Антидопинговия
център писмено известява спортиста и съответната лицензирана спортна организация
за взетото решение.
Чл. 29. (1) Когато не са налице условията
по чл. 28, изпълнителният директор на Антидопинговия център известява спортиста
чрез лицензираната спортна организация,
международната спортна организация и СА А
за неблагоприятния аналитичен резултат от
проба „А“ и за изискването лицензираната
спортна организация да наложи временно
отстраняване на спортиста:
1. задължително за неспецифична субстанция;
2. по преценка на лицензираната спортна
организация за специфична субстанция.
(2) Известяването на лицензираната спортна организаци я по ал. 1 се извършва по
писмен образец и може да бъде получено
от председателя є или от упълномощено от
него длъжностно лице.
(3) Лицензираната спортна организация
известява спортиста за резултата от проба
„А“ и за своето решение относно временното
му отстраняване.
(4) Лицензираната спортна организация
няма право да разгласява самоличността на
спортиста пред трети лица до окончателното
потвърждаване на неблагоприятния резултат.
(5) В срок до 10 работни дни от получаването от страна на лицензираната спортна
организация на известието по ал. 2 спортистът има право да подаде писмена молба
по образец до изпълнителния директор на
Антидопинговия център за извършване на
контролен анализ на проба „Б“, придружена от платежен документ за преведена по
сметката на Антидопинговия център сума за
всички разходи за извършването му.
(6) Ако спортистът не подаде молба в
срока по ал. 5 или приеме неблагоприятния
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аналитичен резултат, резултатът от анализа на проба „А“ се счита за окончателен и
цялата документация по извършения допингов контрол се изпраща от изпълнителния
д и рек т ор на А н т и доп и н г ови я цен т ър на
Дисциплинарната комисия.
(7) Молбата по ал. 5 се подава на място,
по факс, по пощата, по електронен път или
по куриер.
(8) При всички случаи, когато спортист
е уведомен за антидопингово нарушение,
което не води до задължително временно
отстраняване, на спортиста трябва да бъде
предложена възможността да приеме временно отстраняване до решаване на въпроса.
Чл. 30. (1) Ако анализът на проба „А“
даде неблагоприятен аналитичен резултат
за наличие на забранена субстанция, която
не е специфична субстанция по смисъла на
чл. 7, ал. 4, и предварителната проверка по
чл. 27, ал. 2 не разкрие приложимо РТУ или
отклонение от МСТР на СА А или от МСЛ
на СА А, което да е станало причина за неблагоприятния аналитичен резултат, следва
да бъде наложено временно отстраняване
незабавно след разглеждането и известието
по чл. 29.
(2) Задължителното временно лишаване от
състезателни права може да бъде отменено,
ако спортистът докаже пред Дисциплинарната комиси я, че нару шението вероя т но
се дължи на замърсен продукт. Решението
да не се отмени временното лишаване от
състезателни права, въпреки твърдението
на спортиста относно замърсен продукт, не
може да бъде обжалвано.
(3) За случаите, които не са обхванати от
ал. 1 и за които Антидопинговият център
взема решение да бъдат представени като
явно нарушение на антидопинговите правила,
може да бъде наложено временно отстраняване след разглеждането и известяването по
ал. 1, но само преди анализ на проба „Б“
или окончателното изслушване по чл. 48.
(4) Временното лишаване от състезателни
права по ал. 1 или 2 може да не бъде наложено, освен ако на спортиста или на лицето
бъде дадена:
1. възможност за предварително изслушване преди или своевременно след налагането
на временно лишаване от състезателни права;
2. възможност за изслушване по ускорена процедура по чл. 31, ал. 2 своевременно
след налагането на временно лишаване от
състезателни права.
(5) Ако въз основа на неблагоприятен аналитичен резултат от проба „А“ бъде наложено
временно отстран яване, но последвали ят
анализ на проба „Б“ (в случай че такъв е
поискан от спортиста или от антидопинговата организация) не потвърди резултата от
анализа на проба „А“, спортистът престава
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да подлежи на временното отстраняване за
нарушение по чл. 6, ал. 1, т. 1. В случаите,
когато спортист или неговият отбор е отстранен от дадено състезание за нарушение
по чл. 6, ал. 1, т. 1, но последвалият анализ
на проба „Б“ не потвърди резултата от анализа на проба „А“, спортистът или отборът
продължават своето участие в състезанието
при възможност да бъдат включени повторно,
без това да повлияе на състезанието.
Чл. 31. (1) Предварителното изслушване
се провежда от ЕГУР в определен от нея
срок и при спазване на принципите по чл. 50.
(2) Предварителното изслушване по време на спортни прояви може по искане на
спортиста да се проведе по ускорена процедура – непосредствено след временното му
отстраняване.
(3) За провеждането на предварителното
изслушване се съставя протокол.
Чл. 32. При доказани от страна на спортистите непредвидени обстоятелства или по
преценка на ЕГУР сроковете по чл. 29, ал. 5
и чл. 31, ал. 1 могат да бъдат удължени от
изпълнителния директор на Антидопинговия
център след положително становище от ЕГУР.
Чл. 33. (1) При поискване от спортиста
или от ЕГ У Р ана лизът на проба „Б“ се
извършва в същата акредитирана от СА А
лаборатория, в която е извършен анализът
на проба „А“. Изпълнителният директор на
Антидопинговия център известява спортиста
чрез лицензираната спортна организация за
датата и часа на контролния анализ.
(2) По искане на спортиста провеждането
на контролен анализ на проба „Б“ може да
бъде отложено само еднократно след подаване на писмена молба от лицето в Антидопинговия център не по-късно от 24 часа
преди насрочената дата за контролен анализ
на проба „Б“. Акредитираната лаборатория
насрочва нови дата и час, за които Антидопинговият център известява спортиста чрез
лицензираната спортна организация. Новата
дата за контролен анализ е окончателна. Ако
спортистът или упълномощено от него лице
не се явят на посочените дата и час, анализът
на проба „Б“ се извършва в присъствието
на независим свидетел.
(3) Редът за извършване на контролния
анализ се определя съобразно правилата на
съответната акредитирана лаборатория съгласно МСЛ на СА А, като всички разноски
са за сметка на спортиста и/или на съответната лицензирана спортна организация.
Чл. 34. (1) При отварянето на проба „Б“
за провеждане на контролен анализ могат
да присъстват:
1. спортистът и/или упълномощено от
него лице;
2. представител на лицензираната спортна
организация, към която е картотекиран спор-
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тистът, и/или на съответната международна
спортна организация;
3. изпълнителният директор на Антидопинговия център и член на ЕГУР;
4. директорът на акредитираната лаборатория;
5. представител на Българския олимпийски комитет или на съответния национален
олимпийски комитет;
6. преводач.
(2) Спортистът или упълномощеното от
него лице има право да присъства в лабораторията в продължение на цялата аналитична
процедура, при условие че не възпрепятства
и не влияе върху процеса на извършването
є. Присъствието на останалите лица по ал. 1
може да бъде ограничено от директора на
акредитираната лаборатория по съображения
за сигурност.
Чл. 35. (1) Резултатът от анализа на проба
„Б“ е окончателен, като докладът от него
се предава от директора на акредитираната
лаборатория на изпълнителния директор на
Антидопинговия център.
(2) Ако анализът на проба „Б“ не потвърждава резултата от анализа на проба „А“,
резултатът от допинговия контрол се обявява
за отрицателен и процедурата се прекратява.
В този случай изпълнителният директор на
Антидопинговия център незабавно известява
спортиста и съответната лицензирана спортна организация, Международната спортна
организация и СА А.
(3) Ако резултатът от анализа на проба „Б“
потвърждава неблагоприятния аналитичен
резултат от анализа на проба „А“, изпълнителният директор на Антидопинговия център
незабавно известява спортиста чрез съответната лицензирана спортна организация,
министъра на младежта и спорта, съответната международна спортна организация и
СА А и изпраща със съпроводително писмо
цялата документация по извършения допингов контрол на Дисциплинарната комисия.
(4) Всички лица, участвали или присъствали при провеждането на анализа на проба
„Б“, са длъжни да не разгласяват информацията, станала им известна във връзка и по
повод процедурата, до официалното удостоверяване с доклад за резултата от анализа
на проба „Б“.
(5) Спортистът или упълномощеното от
него лице има право да получи при поискване и срещу заплащане копие от цялата
документация по извършените анализи на
проба „А“ и проба „Б“.
(6) Документите, свързани с проби с неблагоприятен аналитичен резултат, се съхраняват
от Антидопинговия център и от съответната
акредитирана от СА А лаборатория за срок,
определен в МСЗЛЖЛД на СА А.
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Чл. 36. (1) Съобразно предви деното в
международните стандарти лабораториите
докладват наличие на забранени субстанции,
които е възможно да са били произведени
ендогенно, като атипични резултати, подлежащи на допълнително разследване.
(2) При получаване на атипичен резултат
от проба „А“ ЕГУР провежда разглеждане,
за да определи:
1. дали е било издадено приложимо РТУ;
2. дали има видимо отклонение от МСТР
на СА А или от МСЛ на СА А, което е причинило атипичния резултат.
(3) Ако първоначалното разглеждане на
атипичния резултат по ал. 2 не разкрие приложимо РТУ или отклонение от МСТР на
СА А или от МСЛ на СА А, ЕГУР провежда
необходимото разследване. След приключване на разследването се известяват спортистът,
СА А и съответната лицензирана спортна
организация чрез изпълнителния директор
на Антидопинговия център за това дали атипичният резултат ще бъде, или няма да бъде
представен като неблагоприятен аналитичен
резултат по чл. 29.
(4) Изпълнителният директор на Антидопинговия център не връчва известието за
атипичния резултат до приключването на
разследването и до вземането на решение
дали този резултат ще бъде представен като
неблагоприятен аналитичен резултат, освен
ако е налице някое от следните обстоятелства:
1. ако ЕГУР определи, че проба „Б“ трябва
да бъде анализирана преди приключването
на последващото разследване, ЕГУР би могла да поиска от лабораторията да извърши
анализ на проба „Б“, след като изпълнителният директор на Антидопинговия център
извести спортиста посредством известие,
съдържащо описание на атипичния резултат
и информацията по чл. 29, ал. 3;
2. ако в Антидопинговия център постъпи
искане от организация за спортни прояви
от най-висок ранг непосредствено преди
някоя нейна спортна проява или от лицензирана спортна организаци я, отговаряща
за селекцията на отбор за международна
спортна проява преди наближаващ краен
срок за разкриване дали срещу някой от
спортистите съгласно предоставен от съответната организация списък има висящ
атипичен резултат, изпълнителният директор
на А нтидопингови я цент ър дава отговор
след връчването на известие за атипичния
резултат на съответния спортист.
Чл. 37. (1) Управлението на резултати във
връзка с явно неподаване на информация
за местонахождение от страна на спортист,
който е вк лючен в РСТ, се провеж да от
Антидопинговия център съобразно МСТР на
СА А, освен при наличието на споразумение
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тази отговорност да бъде поемана от съответната международна спортна организация.
(2) Управлението на резултати във връзка
с явна пропусната проверка от страна на
спортист, който е включен в РСТ, вследствие на опит за подлагане на спортиста на
проверка от Антидопинговия център или от
негово име се провежда от Антидопинговия
център съобразно МСТР на СА А.
(3) Управлението на резултати по отношение на явна пропусната проверка на
спортист вследствие на опит за подлагането
му на проверка от името на антидопингова
организация се провежда от тази организация
съобразно МСТР на СА А.
(4) При условие че в рамките на период
от 12 месеца спрямо спортист от РСТ и от
регистъра на спортистите за тестване на
международна спортна организация бъдат
дек ларирани 3 неуспешни предоставяни я
н а и нф о р м а ц и я з а м е с т он а хож д ен ие, 3
пропуснати проверки или комбинация от 3
неуспешни предоставяния на информация
за местонахождение и пропуснати проверки,
Антидопинговият център ги представя като
явно нарушение на антидопинговите правила
пред Дисциплинарната комисия.
(5) Ако спортист, който има регистрирано
нарушение на изискванията за местонахождение, извърши ново нарушение след изтичането на 12-месечния период, последното
се счита за първо и започва да тече нов
12-месечен период.
(6) За извършени нарушения на изискванията за местонахождение се уведомяват СА А,
съответните меж дународна и национална
федерация и съответната друга национална
антидопингова организация.
Чл. 38. Преди да извести спортиста или
друго лице за предявено антидопингово нарушение, Антидопинговият център трябва
да провери в АДАМС или в друга одобрена
от СА А система, а също да се свърже със
СА А и със съответни други антидопингови
организации, за да реши дали има предходно
нарушение на антидопингови правила.
Чл. 39. (1) При всички слу чаи, когато
Антидопинговият център или съответната
антидопингова организация са установили
извършено нару шение на ан т и допингови
правила, оттеглили са твърдението за антидопингово нарушение, наложили са временно
лишаване от състезателни права или са се
споразумели със спортист или с друго лице
за налагане на санкция без изслушване, антидопинговата организация трябва да уведоми
за това други антидопингови организации с
право на обжалване съгласно чл. 53, ал. 6,
както е посочено в чл. 76.
(2) Постановеното решение след изслушване или при от х върлено изсл у шване се
предоставя от антидопинговата организация,
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която отговаря за управление на резултатите,
на спортиста или на други антидопингови
организации с право на обжалване по чл. 53,
ал. 6, както е посочено в чл. 76.
Чл. 40. Твърдяно нарушение на антидопинговите правила, извършено от спортист
на меж д у народно и ли национа лно ниво,
може да бъде разгледано направо от САС
без предварително изслушване, ако е налице съгласието за това на спортиста, на
управляващата резултатите антидопингова
организация, на СА А и на всички антидопингови организации, с право на обжалване
пред САС на решенията от изслушване на
първа инстанция.
Чл. 41. (1) Антидопинговият център избира и работи със Звено за управление на
паспортите на спортистите (ЗУПС) съгласно
изискванията на СА А, което от негово име
администрира и управлява биологичния паспорт на спортиста, включително атипичен
паспортен резултат, за чийто паспорт Антидопинговият център е отговорна организация.
(2) Процедурите по администрирането и
управлението на биологичния паспорт на
спортиста се извършват съгласно МСТР.
(3) В случай на предоставено становище
за употреба на забранена субстанция или
метод данните от паспорта следва да се разглеждат като нарушение на антидопинговите
правила по чл. 6, ал. 1, т. 2. Управлението
на неблагоприятен паспортен резултат се
извършва съгласно чл. 7.5 от Световния антидопингов кодекс или съгласно установената
процедура за управление на неблагоприятен
аналитичен резултат.
Чл. 42. За всички случаи, при които са
събрани достатъчно данни и/или са констатирали факти, даващи основание за установяване нарушение на антидопинговите правила,
изпълнителният директор на Антидопинговия център изпраща цялата документация по
случая на Дисциплинарната комисия.
Раздел IV
Дисциплинарно производство
Чл. 43. (1) Към Българския олимпийски
комитет се създава Дисциплинарна комисия.
(2) Дисциплинарната комисия е в състав
от 9 души – председател, и двама заместник-председатели – юристи с не по-малко
от 5 години професионален стаж, шестима
членове, от които – трима лекари с не помалко от 5 години професионален стаж, и
трима допълнителни членове – всеки от които с не по-малко от 5 години професионален
стаж в областта на физическото възпитание
и/или спорта.
(3) Съставът на Дисциплинарната комисия
се определя от Изпълнителното бюро на
Българския олимпийски комитет по предложение на неговия председател.
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(4) Всеки от членовете на Дисциплинарната комисия е с мандат 4 години и може
да бъде преизбиран само веднъж.
(5) Мандатът на член на Дисциплинарната
комисия може да се прекрати предсрочно при:
1. смърт;
2. подаване на оставка;
3. фактическа невъзможност да изпълнява
задълженията си повече от 6 месеца;
4. с мотивирано решение на органа по
назначаването.
(6) При предсрочно прекратяване на мандата на член на Дисциплинарната комисия
на негово място се определя нов член за
остатъка от мандата.
Чл. 44. (1) Дисциплинарната комисия:
1. провежда заседания и изслушвания на
спортисти и спортно-техническия персонал
по всички въпроси, свързани с нарушенията
на антидопинговите правила;
2. взема решени я по всичк и въпроси,
свързани с нарушенията на антидопинговите
правила;
3. определя вида и размера на наказанията
за извършените нарушения на антидопинговите правила и ги налага.
(2) За осъществяване на правомощията
си Дисциплинарната комисия има право да
привлича външни експерти – специалисти
в определена област, когато за разрешаване
на конкретен въпрос са необходими специални знания и умения, които членовете на
комисията не притежават.
(3) За всеки отделен случай Дисциплинарната комисия се произнася с мотивирано
решение в срок до 30 дни от изслушването
на спортиста и/или спортно-техническ и я
персонал.
(4) Дисциплинарната комисия осъществява дейността си при спазване на принципите
по чл. 50.
(5) Председателят на Българския олимп и йск и ком и т ет у т върж да ва п роцед у рн и
п ра ви ла за рабо та на Д исц и п л и нарната
комисия, които се публикуват на интернет
страницата на БОК.
Чл. 45. (1) Право да отнесат за разглеждане и разрешаване до Дисциплинарната
комисия въпроси, свързани с нарушения на
антидопинговите правила, имат:
1. изпълнителният директор на Антидопинговия център;
2. съответната лицензирана спортна организация;
3. всяка подписала САК страна;
4. Световната антидопингова агенция;
5. спортистът и/или упълномощено от
него лице;
6. всяко лице, за което е установено, че е
извършило нарушение на антидопинговите
правила.
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(2) Въпросите се отнасят за решаване до
Дисциплинарната комисия:
1. в срок 7 дни от датата на издаване на
решението на изпълнителния директор на
Антидопинговия център – за изпълнителния
директор на Антидопинговия център;
2. в 21-дневен срок от получаването на
известието за издадено решение от антидопингова организация – за организациите по
ал. 1, т. 2 – 4;
3. във всеки момент от периода на лишаване от права на спортисти и спортнотехнически персонал.
Ч л . 46 . (1) Пр едс едат е л я т н а Д исц ип линарната ком иси я и ли когат о о тсъства – негов заместник, определя състава на
комисията за разглеждането и решаването
на всеки отделен случай. Всеки разглеждащ
състав се председателства от председателя
на Дисциплинарната комисия или от негов
заместник и включва един от членуващите
в Дисциплинарната комисия лекари и един
от членуващите в Дисциплинарната комисия
спортни специалисти.
(2) За член на разглеждащия състав не
може да бъде назначавано лице:
1. което е страна по делото или заедно с
някоя от страните по делото е субект на спорното или свързано с него правоотношение;
2. което е съпруг или роднина по права
линия без ограничение, по съребрена линия
до четвърта степен вк лючително или по
сватовство до трета степен включително на
някоя от страните или на неин представител;
3. което живее във фактическо съпружеско съжителство със страна по делото или
с неин представител;
4. което е било представител, съответно
пълномощник, на страна по делото;
5. което е взело участие при решаване
на делото в друга инстанция или е било
свидетел или вещо лице по делото;
6. относно което съществуват други обстоятелства, които пораж дат основателно
съмнение в неговото безпристрастие.
(3) Член на разглеждащия състав е длъжен сам да се отстрани в случаите по ал. 2,
т. 1 – 5, а когато не приеме отвода по ал. 2,
т. 6 – да обяви обстоятелствата.
(4) За отсъствието на обстоятелствата
по ал. 2 членовете на разглеждащия състав
попълват декларация.
(5) Разглеждащият състав заседава при
открити врати, освен ако някоя от страните
поиска спорът да се разгледа при закрити
врати.
Чл. 47. (1) За насрочването на първото
заседание съответните страни по чл. 45, ал. 1
се известяват писмено за датата и часа на
изслушване в срок, не по-кратък от 7 дни
преди датата на заседанието.
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(2) Разглеждащият състав може да отлага
изслушване. За следващите заседания страните се информират сами.
(3) При разглеждането на случая всяка от
страните има право да бъде представлявана
за собствена сметка.
(4) При разглеждането на случая всяка
от страните има право на преводач, ако
разглеждащият състав счете за необходимо
ползването на услугите му. Разглеждащият
състав определя самоличността на преводача, както и кой поема отговорността за
заплащане на неговите услуги.
(5) Всяка от страните в производството
има правото да представя писмени и устни
доказателства, в т.ч. да призовава и да разпитва свидетели, както и да взема становища
по представените от другата страна доводи
и доказателства.
(6) Фактите, свързани с нарушенията на
антидопинговите правила, могат да бъдат
установени посредством всякакви надеждни
доказателствени средства, включително самопризнания. По молба на едната страна в
производството разглеждащият състав може
да изиска от другата страна да представи
притежаван от нея документ, а страната,
която иска документа, обяснява неговото
значение за производството.
Чл. 48. (1) Лицата по чл. 45, ал. 1, т. 5 и 6
могат да направят писмен отказ от изслушване и да признаят извършеното нарушение
на антидопинговите правила, като приемат
предвидените за него санкции в срок до
три дни преди датата на заседанието.
(2) В случаите по ал. 1 Дисциплинарната
комисия се произнася с решение в закрито
заседание.
Чл. 49. В дисциплинарното производство
тежестта на доказване се разпределя, както
следва:
1. тежестта на доказване на наличието на
нарушение на антидопинговите правила пада
върху Антидопинговия център; стандартът
на доказване е способност та на А нтидопинговия център да докаже нарушението
на антидопинговите правила до нужното
удовлетворяване на състава по разглеждане
на случая, като се има предвид тежестта
на повдигнатото обвинение; този стандарт
на доказване за всички дела е по-висок от
обикновения превес на доказателствата и
по-нисък от доказването по несъмнен начин;
в случаите, когато с оглед на даване на възможност за оборване на презумпция или за
установяване на конкретни факти и обстоятелства тежестта на доказване се премества
върху спортиста или върху лицето, явяващи
се предполагаеми извършители на нарушение
на антидопинговите правила, стандартът на
доказване е превес на доказателствата;
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2. факти, свързани с нарушения на антидопинговите правила, може да бъдат установени чрез всякакви надеждни средства,
включително самопризнания; в случаите на
използване на допинг се прилагат следните
правила за доказване:
a) аналитичните методи или праговите
стойности за вземане на решения, одобрени от СА А след консултации в рамките на
съответната научна общност, които са официално рецензирани, се приемат за научно
обосновани; всеки спортист или друго лице,
което иска да обори тази презумпция за научна валидност като предварително условие
за всяко оспорване, е необходимо първо да
уведоми СА А за оспорването и за основанието му; САС по своя инициатива може също
да информира СА А за всяко оспорване; по
искане на СА А ръководен орган на САС
трябва да назначи подходящ научен експерт,
който да съдейства на ръководния орган
при оценката на оспорването; в рамките на
10 дни от датата на получаването на такова
уведомление от СА А и от получаването на
документацията по случая от СА А от САС
СА А също има правото да се намеси като
страна или с експертно мнение или по друг
начин да представи доказателства в такава
процедура;
б) по презумпция лабораториите с акредитация от СА А провеждат анализите на
проби и процедурите по тяхното приемане и
съхраняване съобразно МСЛ на СА А; спортистът или съответното друго лице могат
да опровергаят тази презумпция, в случай
че установят поява на отклонение от МСЛ
на СА А, което с основание би могло да е
станало причина за неблагоприятния аналитичен резултат; в случай че спортистът
или съответното друго лице опровергаят
п резу м п ц и я та ч рез док азва не на та кова
отклонение, Антидопинговият център носи
тежестта да докаже, че отклонението не е
било причината за неблагоприятния аналитичен резултат;
в) отк лоненията от който и да е друг
меж д у н ар оден с т а н дар т, а н т и доп и н г ово
правило или политика, които не са стана л и п ри ч и на за да ден небла г оп ри я т ен
аналитичен резултат или друго нарушение
на антидопинговите правила, не водят до
обявяването на този резултат за невалиден;
в слу чай че спортистът или съответното
друго лице установят поява на отклонение от
друг международен стандарт, антидопингово
правило или политика, което с основание
би могло да е станало причина за неблагоприятния аналитичен резултат или друго
нару шение на антидопинговите правила,
Антидопинговият център носи тежестта да
докаже, че това отклонение не е причинило
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нито неблагоприятния аналитичен резултат,
нито фактическата основа за нарушението;
г) фактите, установени от съд или от
професионално-дисциплинарен орган с компетентни правомощия посредством решение,
което не е обект на висящо обжалване, се
сч и тат за неоп роверж и м и док азат елс т ва
срещу спортиста или лицето, към които е
насочено решението, освен в случаите, когато спортистът или лицето установят, че
това решение е в нарушение на основните
принципи на правото и справедливостта;
д) по време на изслушването при нарушение на антидопинговите правила разглеждащият състав може да стига до изводи във
вреда на обявения за извършител спортист
или друго лице въз основа на отказа му да
се яви на изслушването (лично или по телефона съгласно разпореденото от състава)
и да отговаря на въпросите на състава или
на антидопинговата организация, която е
обявила нарушението, след като към него е
била отправена молба за това в рамките на
разумен срок преди изслушването.
Чл. 50. При изслушвания се спазват следните принципи:
1. своевременно провеждане на изслушването;
2. справедлив и безпристрастен разглеждащ състав;
3. даване право на лицето да бъде представлявано за собствена сметка;
4. гарантиране правото на лицето да бъде
информирано своевременно и по справедлив
начин относно твърдението, че е нарушило
антидопинговите правила;
5. даване право на лицето да се защити
срещу обвинението, че е нарушило антидоп и нг ови т е п ра ви ла, и с ъо т вет н и т е м у
последствия;
6. гарантиране правото на всяка от страните да представя доказателства, в т.ч. да
призовава и разпитва свидетели (разглеждащият състав решава по свое усмотрение
дали да приема свидетелски показания по
телефона или в писмен вид);
7. да ва не п ра во на л и це т о да ползва
преводач по време на изслушването, като
самоличността на преводача и отговорността
за заплащане на услугите му се определят
от разглеждащия състав;
8. своевременно издаване на писмено
мотивирано решение, съдържащо разяснение на причината/причините за налагане
на съответния срок за лишаване от права.
Ч л. 51. За заседа н и я та на с ъс та ва на
Дисциплинарната комисия се води писмен
протокол. При поискване страните могат да
получат копие от протокола.
Чл. 52. Решенията на състава се вземат с
мнозинство. Решението е писмено и съдържа
дата, подписи и мотиви.
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Чл. 53. (1) Решенията на Дисциплинарната комисия, на изпълнителния директор
на Антидопинговия център, на лицензираните спортни организации и на Българския
спортен арбитраж могат да бъдат обжалвани,
като обжалването не спира изпълнението им,
освен ако апелативният орган реши друго.
Обх ват ът на обжа лване вк лючва всичк и
въпроси, които се отнасят до материята, и
по никакъв начин не е ограничен до първонача лно разгледани те на по-п редишна
инстанция въпроси.
(2) В случаите, когато СА А има правото
да обжалва и никоя страна по делото не обжалва окончателно решение, СА А може да
обжалва това решение директно пред САС,
без да е необходимо да изчерпва предвидените способи за обжалване. При вземането
на решение САС няма да се съобразява с
преценката на инстанцията, чието решение
е обжалвано.
(3) По реда на този член могат да се
обжалват:
1. решения на Дисциплинарната комисия
и на изпълнителния директор на Антидопинговия център за нарушение на антидопинговите правила и евентуалните последици
от нарушения на антидопинговите правила;
2. решения на Дисциплинарната комисия
и на изпълнителния директор на Антидопинговия център за налагане на санкции
за нарушение на антидопинговите правила;
3. решения на Дисциплинарната комисия
за неналагане на санкции за нарушение на
антидопинговите правила или постановяващи липса на нарушение на антидопинговите
правила;
4. решения на изпълнителния директор и
на Дисциплинарната комисия, постановяващи прекратяване на производството поради
процедурни причини;
5. решения на Дисциплинарната комисия
в случаите по чл. 68, ал. 6 и 7;
6. решен и я та на Бъ л гарск и я спор т ен
арбитраж, постановяващи липса на компетентност на съответния орган във връзка с
вземането на решение по повод предполагаемо нарушение на антидопинговите правила
и наложените санкции;
7. решения на изпълнителния директор
на Антидопинговия център да не представя
неблагоприятен аналитичен резултат или
атипичен резултат като нарушение на антидопинговите правила;
8. решения на изпълнителния директор
на Антидопинговия център за прекратяване
разглеждането на нарушение на антидопинговите правила след проведено разследване;
9. решени я на лицензираните спортни
организации за налагане на временно отстраняване вследствие на проведено пред-
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варително изслушване или по повод на нарушения по чл. 30;
10. решение на СА А да не п рави изключение от изискването за шестмесечно
предизвестие на отказал се спортист за възстановяване на спортната дейност съгласно
чл. 17, ал. 9;
11. неспазване от страна на антидопингова
организация на принципите, приложими при
временно отстраняване;
12. решение, постановяващо липса на
компетентност на дадена антидопингова организация във връзка с вземането на решение
по повод на предполагаемо нарушение на
антидопинговите правила или последиците
от него;
13. решение да суспендира или да не суспендира период на лишаване от права или
да възобнови или да не възобнови период
на суспендиране на лишаване от права при
значително съдействие при разкриване или
установяване на нарушения на антидопинговите правила;
14. решение относно нарушаване на забраната за участие в спортносъстезателна
дейност;
15. решение на антидопингова организация да не признае решенията на друга
антидопингова организация съгласно чл. 54.
(4) В случаите, произтичащи от участие в
международни спортни прояви, и в случаите
на замесени спортисти на меж дународно
ниво решението може да бъде обжалвано
единствено пред САС съгласно приложимите
пред него разпоредби, освен ако са делегирани права на националната юрисдикция.
(5) Решенията по случаите на замесени
спортисти на национално ниво, намиращи
се под юрисдикцията на Антидопинговия
център, които нямат право на обжалване по
ал. 4, могат да се обжалват пред Българския
спортен арбитраж.
(6) Право на обжалване по ал. 1 – 5 имат:
1. при обжалването по дела на спортисти
на международно ниво:
а) спор т ис т ът и л и с ъо т ве т но т о д ру г о
лице – субект на обжалваното решение;
б) другата страна по делото, във връзка
с което е произнесено решението;
в) съответната лицензирана спортна организация;
г) А нтидопингови ят цент ър и/или националната антидопингова организация на
държавата по постоянен адрес на лицето
или на държавата, която му е издала състезателен лиценз;
д) Международният олимпийски комитет
или Меж дународният паралимпийски комитет, при условие че решението ще окаже
ефект във връзка с олимпийски или паралимпийски игри, в т.ч. решения, повлиява-

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 3

щи правото за участие в олимпийски или
паралимпийски игри;
е) съответната меж д у народна спортна
организация;
ж) Световната антидопингова агенция;
2. при обжалването по дела на спортисти
на национално ниво:
а) спор т ис т ът и л и с ъо т ве т но т о д ру г о
лице – субект на обжалваното решение;
б) другата страна по делото, във връзка
с което е произнесено решението;
в) съответната лицензирана спортна организация;
г) А нтидопингови ят цент ър и/или националната антидопингова организация на
държавата по постоянен адрес на лицето;
д) съответната меж д у народна спортна
организация;
е) Международният олимпийски комитет
или Меж дународният паралимпийски комитет, при условие че решението ще окаже
ефект във връзка с олимпийски или паралимпийски игри, в т.ч. решения, повлияващи правото за участие в олимпийски или
паралимпийски игри;
ж) Световната антидопингова агенция;
3. при обжалването на всяко решение на
Българския спортен арбитраж – лицата по
т. 2 пред САС;
4. независимо от други разпореждания
п ра в о д а о бж а л в а н а ложено н а к а з а н ие
временно лишаване от състезателни права
имат само спортистът или съответното друго лице, върху което е наложено временно
отстраняване.
(7) Всяка страна, която обжалва, има
право на съдействие от САС във връзка с
получаването на информация от съответния
орган, чието решение се обжалва, като тази
информация се предоставя по разпореждане
на САС.
(8) Българският спортен арбитраж произнася своите решения в срок до 15 дни от
приключването на изслушването, който срок
може при необходимост да бъде удължен.
(9) Сроковете за обжа лване са, както
следва:
1. решенията на изпълнителния директор
на Антидопинговия център и на лицензираните спортни организации могат да бъдат
обжалвани пред Дисциплинарната комисия в
14-дневен срок считано от датата на получаване на решението от обжалващата страна;
2. решенията на Дисциплинарната комисия могат да бъдат обжалвани пред Българския спортен арбитраж в качеството му на
апелативна инстанция в рамките на 21 дни
считано от датата на получаване на решението от обжалващата страна;
3. срокът за обжалване пред САС е 21 дни
считано от датата на получаване на решението от обжалващата страна.
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(10) При жалба, внесена от страна с право на обжалване, която не се явява страна
в производството, довело до обжалваното
решение, се прилага следното:
1. в срок 15 д н и о т извес тя ва не т о за
решението страната има право да поиска
от издаващия решението орган препис от
досието;
2. п ри внасяне на искането по т. 1 в
15-дневен срок страната вносител разполага
с 21 дни считано от деня на получаване на
досието да внесе жалба пред САС.
(11) Крайният срок за обжалване от СА А
е не повече от:
1. двадесет и един дни след изтичането
на последния възможен ден от срока за обжалване на останалите страни, или
2. двадесет и един дни, след като СА А
получи пълното досие по свързания с решението случай.
(12) Обжалване от две страни по едно и
също дело пред САС, както и последващи
обжалвания от която и да е страна по делото
са допустими. Всяка страна, която има право
да обжалва по този член, трябва да внесе
противоположно или последващо обжалване
най-късно със своя отговор.
(13) Всяка една антидопингова организация, която е страна по апелативно производство, трябва да уведоми в най-кратки срокове
спортиста или другото лице за решението
на апелативната инстанция, както и други
антидопингови организации с правомощия
за обжалване.
(14) В случаите, когато Дисциплинарната
комисия не съумее в рамките на разумен
срок, определен от СА А, да се произнесе с
решение за това дали е извършено нарушение
на антидопинговите правила, СА А може да
предпочете да обжалва директно пред САС,
като за целта ще се счита, че Дисциплинарната комисия е взела решение, постановяващо липса на нарушение на антидопинговите
правила. Ако разглеждащият състав на САС
определи, че е било извършено нарушение
на антидопинговите правила и че СА А е
действала основателно, като е решила да
обжа лва пред него, заплатените от СА А
адвокатски хонорари и изразходваните от
нея средства по разследването на случая се
възстановяват от Дисциплинарната комисия.
(15) Решенията за РТУ може да бъдат
обжалвани само пред САС от спортиста или
по реда на чл. 8, ал. 10.
Чл. 54. (1) Антидопинговият център признава и взема под внимание действията и
решенията на подписалите Кодекса страни,
свързани с осъществяването на процедурите по вземането на проби, издаването на
разрешения за терапевтична употреба, провеждането на изслушвания и вземането на
окончателни решения, описани в тази глава,
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както и същите действия и решения на неподписали Кодекса страни, чиито вътрешни
разпоредби са приведени в съответствие с
Кодекса, доколкото те не противоречат на
българското законодателство.
(2) Взаимното признаване по ал. 1 не
лишава Антидопинговия център от правата
му на обжалване по реда на наредбата.
Раздел V
Санкции за нарушения на антидопинговите
правила
Чл. 55. (1) Санкциите на спортисти и на
други лица по наредбата се налагат независимо от имуществената, административнонаказателната или наказателната отговорност, ако
такава се предвижда в друг нормативен акт.
(2) Всяка санкция подлежи на публично
разкриване с изключение на установено нарушение, извършено от непълнолетен.
Чл. 56. (1) Нарушение на антидопинговите правила при индивидуалните спортове,
извършено от спортист и установено във
връзка с проверка по време на състезание,
автоматично води до анулиране на индивидуалните му резултати на това състезание,
включително отнемане на медали, точки и
награди от ръководния орган на проявата.
(2) В случай че се установи липса на вина
или небрежност във връзка с нарушението
и констатираното нарушение не е оказало
влияние върху резултатите, постигнати преди
неговото извършване, те се запазват. В този
случай се вземат под внимание резултатите
от предишни проби, взети от спортиста по
време на същото състезание.
(3) Нарушение на антидопинговите правила, настъпило по време на или във връзка
със спортна проява, може при решение на
ръководния орган на спортната проява да
доведе до анулиране на всички резултати,
постигнати от спортиста, с произтичащите
от това последици, включително отнемане
на медали, точки и награди, с изключение на
случаите по ал. 4. При обсъждане дали да се
анулират други резултати от спортната проява, могат да бъдат включени допълнителни
фактори, като сериозността на нарушението
на антидопинговите правила от спортиста,
дали спортистът е имал негативни резултати
от допинг тествания на предишни състезания
и други относими фактори.
(4) В случай че спортистът установи липса
на вина или небрежност от негова страна
за извършване на нарушението в конкретното състезание – част от спортната проява,
индивидуалните му резултати, постигнати
в останалите състезания, не се анулират,
освен ако има вероятност тези резултати да
са били повлияни от нарушението на антидопинговите правила.
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(5) При автоматичното анулиране на резултати от състезание, във връзка с което е
установена положителна проба, всички състезателни резултати, постигнати от датата на
вземане (независимо дали по време на или
извън състезание) на пробата или на появата на друго нарушение на антидопинговите
правила до началото на срока на временно
отстраняване или на лишаване от права, се
анулират с всички произтичащи последствия,
включително отнемане на всички спечелени
медали, точки и награди.
(6) Задължително условие за възстановяване на правата на спортист след признаването
му за виновен в извършване на нарушение на
антидопинговите правила е той да заплати
пълния размер на спечелените парични награди, отнети по силата на този член.
(7) Отнетата парична наг ра да се разпределя на първо място за покриване на
разходите на антидопинговата организация,
която е предприела необходимите мерки за
отнемането є, след това – за възстановяване
разходите на антидопинговата организация,
която е провела процедурата за управление
на резултати, а остатъкът (при наличие на
такъв) се разпределя съгласно предвиденото
в правилата на съответната международна
спортна организация, освен в случаите, когато правилата на международната спортна
орг а н и з а ц и я п р ед ви ж дат ра зп р еде лен ие
на отнетата парична награда между други
спортисти.
(8) Приоритетът за изплащане на средст вата по разходи те на САС и от нет и те
средства от наградни фондове е: първо – за
изплащане на дължимите към САС разходи;
второ – за преразпределение на отнетите
средства от наградни фондове към други
спортисти, ако това е предвидено в правилата
на съответната международна федерация, и
трето – за възстановяване на разходите на
анти допинговата организаци я, отговорна
за управлението на резултатите по делото.
Ч л. 57. (1) Период ът на л и ша ва не о т
състезателни права за нарушения по чл. 6,
ал. 1, т. 1, 2 и 6, който подлежи на намаление или суспендиране, когато е установена
липса на вина или небрежност, или поради
причини, различни от вина, е 4 години в
следните случаи:
1. нарушението на антидопинговото правило не включва специфична субстанция,
освен ако спортистът или другото лице могат
да установят, че нарушението на антидопинговото правило не е умишлено;
2. нарушението на антидопинговото правило включва специфична субстанция и антидопинговата организация може да установи,
че нарушението е умишлено;
3. ако т. 1 не е приложима, периодът на
лишаване от състезателни права е две години.
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(2) За целите на прилагането на ал. 1
умишлено е поведение, при което спортистът
или друго лице, въвлечено в поведение, което то знае, че представлява антидопингово
нарушение, или знае, че има значителен риск
това поведение да може да представлява или
да доведе до нарушение на антидопинговите
правила и явно пренебрегва този риск.
(3) Нарушение на антидопингово правило,
произтичащо от неблагоприятен аналитичен
резултат за субстанция, забранена само по
време на състезание, е неумишлено, ако:
1. с у б с т а н ц и я т а е спец ифи ч на и а ко
спортистът може да докаже, че забранената
субстанция е използвана само извънсъстезателно;
2. субстанцията не е специфична и ако
спортистът може да докаже, че забранената
субстанция е използвана само извънсъстезателно и няма връзка със спортна дейност.
Ч л. 58. (1) Период ът на л иша ва не о т
права за нару шени я на антидопинговите
правила, различни от посочените в чл. 57,
ал. 1, освен ако са приложими намаляване на
санкцията въз основа на липса на значителна
вина или небрежност, а също и отхвърляне,
намаляване или суспендиране на период на
лишаване от състезателни права или други
последствия поради причини, различни от
вина, е, както следва:
1. за нарушение на чл. 6, ал. 1, т. 3 или 5
периодът на лишаване от състезателни права
е 4 години; в случаите, когато спортистът
може да дока же, че тези действия не са
умишлени, срокът е 2 години;
2. за нарушение на чл. 6, ал. 1, т. 4 периодът на лишаване от състезателни права
е 2 години, който може да бъде намален
до минимум една година в зависимост от
степента на вината на спортиста; тази възможност не може да бъде приложена към
спортисти, които в последния момент се
опитват да сменят местонахождението си
или да използват други подходи, като тези
им действия пораждат сериозно подозрение
относно факта, че спортистът се опитва да
избегне допинг тестването;
3. за нарушение на чл. 6, ал. 1, т. 7 или 8
периодът на лишаване от състезателни права
е минимум 4 години до окончателно лишаване от състезателни права в зависимост от
сериозността на нарушението;
4. нарушения на чл. 6, ал. 1, т. 7 или 8,
включващи участие на непълнолетен, следва
да се считат за особено сериозни нарушения;
в случаите, в които нарушенията по чл. 6,
ал. 1, т. 7 или 8 са извършени от спортнотехническо лице и вк лючват субстанции,
различни от специфичните, наказанието за
спортно-техническото лице е окончателно
лишаване от права;
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5. за нарушение на чл. 6, ал. 1, т. 9 периодът на лишаване от състезателни права е от
2 до 4 години в зависимост от сериозността
на нарушението;
6. за нарушение на чл. 6, ал. 1, т. 10 периодът на лишаване от състезателни права
е от 2 години с възможност да бъде намален до минимум една година в зависимост
от степента на вината на спортиста или на
другото лице, както и от други обстоятелства по случая.
(2) Значителни нарушения по ал. 1, т. 3
и 4, което включва и нарушение на други
закони извън спорта, се докладват на компетентните административни, професионални
и съдебни власти.
Чл. 59. (1) Когато антидопинговото нарушение включва специфична субстанция
и спортистът или друго лице докаже липса
на значителна вина или небрежност, тогава периодът на лишаване от състезателни
права е минимум – порицание, без период
на лишаване от състезателни права, и максимум – 2 години лишаване от състезателни
права, в зависимост от степента на вина на
спортиста или на другото лице.
(2) В случаите, когато спортистът или
друго лице докаже липса на значителна вина
или небрежност, а установената забранена
субстанция произхожда от замърсен продукт,
тогава санкцията е минимум – порицание,
без период на лишаване от състезателни
права, и максимум – 2 години лишаване от
състезателни права, в зависимост от степента
на вина на спортиста или на другото лице.
Чл. 60. (1) Ако спортистът установи липса
на вина или небрежност от негова страна,
приложимият срок за лишаване от състезателни права не се налага. В случай на
премахване на срока за лишаване от права
на друго основание нарушението на антидопинговите правила няма да се зачита при
определяне на санкциите за многократни
нарушения по чл. 58.
(2) Ако спортист или друго лице установи
в отделен случай, при който не са приложими
чл. 59, ал. 1 и 2, липса на значителна вина
или небрежност от негова страна, тогава приложимият срок за лишаване от права може
да бъде намален в зависимост от степента
на вина на спортиста или на другото лице,
но оставащият размер на срока не може
да бъде по-малък от половината на иначе
приложимия срок. Ако иначе приложимият
срок е окончателно лишаване от права без
право на възстановяване, намалената съгласно този член санкция не може да бъде
по-малка от 8 години.
Чл. 61. (1) Преди произнасяне на окончателно апелативно решение или преди изтичането на срока за обжалване Антидопинговият
център може да суспендира изтърпяването
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на част от наложения срок за лишаване от
права при оказано значително съдействие на
антидопингова организация, на наказателен
орган или на професионален дисциплинарен орган от страна на спортиста или на
съответното друго лице и това съдействие
е довело до разкриване или установяване
на нарушение на антидопинговите правила,
извършено от друго лице, или разкриване
или установяване от наказателен/дисциплинарен орган на престъпление или нарушение
на професионални правила, извършено от
друго лице, и информацията, предоставена
от лицето, оказало значително съдействие,
е достъпна за антидопинговата организация,
отговорна за управление на резултатите.
(2) При одобрение от СА А или от съответната международна спортна организация
Антидопинговият център може да суспендира
изтърпяването само на част от приложимия
срок за лишаване от права след издаване
на окончателно апелативно решение или
изтичане на срока за обжалване.
(3) Размерът на суспендираната част от
срока за лишаване от права се определя в
зависимост от тежестта на извършеното от
спортиста или от съответното друго лице
нару шение на антидопинговите правила,
както и въз основа на значимостта на оказаното значително съдействие във връзка с
усилията за елиминиране използването на
допинг в спорта.
(4) При изключителни обстоятелства на
значително съдействие СА А може да се съгласи с по-голeми от предвидените в този
член суспендирания на срока на лишаване
от състезателни права и други последствия
или дори да отмени периода на лишаване от
състезателни права, като в тези случаи парите
за награда или сумите по плащане на глоби
и разходите не подлежат на възстановяване.
(5) Суспендираната част не може да надвишава три четвърти от иначе приложимия
размер на срока за лишаване от права. Ако
приложимият срок е окончателно лишаване
от права без право на възстановяване, частта,
която трябва да бъде изтърпяна, не може да
бъде по-малка от 8 години.
(6) Ако спортистът или друго лице не
продължи да оказва пълно и съществено
съдействие, на което се основава намаляването на периода на лишаване от състезателни
права, Антидопинговият център възстановява
първоначалния период на лишаване от състезателни права. Решението за възстановяване
или невъзстановяване на намален период на
лишаване от състезателни права може да се
обжалва от всеки, който има право на това,
по реда на чл. 53.
(7) По искане на управляващата резултатите антидопингова организация или по
искане на спортиста или на дру го лице,
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което е извършило или се предполага, че
е извърш и ло а н т и доп и н г ово нару шен ие,
СА А може да приеме съответно според нея
намаляване на иначе приложимия период
на лишаване от състезателни права и други
последици на всеки етап от процедурата за
управление на резултатите (включително след
окончателно решение по обжалване) с цел
да се насърчат допълнително спортистите и
други лица да оказват съществена помощ на
антидопинговите организации. При изключителни обстоятелства за съществена помощ
СА А може да се съгласи на по-голямо от
предвиденото по този член намаляване на
периода на лишаване от състезателни права
и други последици или дори да няма период
на лишаване от състезателни права, и/или да
не се възстановят парични награди, или да
не се заплащат глоби и разходи. Одобрението
на СА А може да подлежи на възстановяване
на санкцията, както иначе е предвидено в
този член. Независимо от чл. 53 решението
на СА А в контекста на този член не може
да бъде обжалвано от друга антидопингова
организация.
(8) В случай че по реда на ал. 1 – 3 и 5
Дисциплинарната комисия суспендира изтърпяването на част от срока за лишаване
от права, тя е длъжна незабавно да изпрати
писмени мотиви за своето решение до всички антидопингови организации с право на
обжалване на решението. Ако впоследствие
Антидопинговият център реши да възстанови
суспендираната част от срока на лишаване
от права поради неоказване на очакваното
значително съдействие от страна на спортиста или друго лице, спортистът или другото
лице могат да обжалват това решение по
реда на чл. 53.
Чл. 62. (1) Срокът за лишаване от права
може да бъде намален до не по-малко от
половината на иначе приложимия размер,
при условие че спортистът или друго лице направят доброволни самопризнания, преди да
са получили известие за участие в процедура
по вземане на проби, която би установила
нарушение на антидопинговите правила, и
тези самопризнания са единственото надеждно доказателство за въпросното нарушение
към момента, в който са направени.
(2) При незабавно признаване на предявено антидопингово нарушение, твърдяно от
Антидопинговия център, а също с одобрението и по преценка както на СА А, така и на
отговарящата за управление на резултатите
антидопингова организация, спортист или
друго лице, потенциално подлежащи на 4-годишна санкция по чл. 57 или 58, могат да
получат намаляване на периода на лишаване
от състезателни права до минимум 2 години
в зависимост от тежестта на нарушението
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и от степента на вина на спортиста или на
другото лице.
(3) Ако организациите по ал. 2 постигнат
съгласие за нама л яване на наказанието,
Антидопинговият център уведомява писмено спортиста или другото лице за взетото
решение и определя дата и час за явяването
му в Антидопинговия център.
(4) А ко спор т ист ът и ли д ру гото лице
приеме писмено намаленото му по ал. 2
на каза н ие, изп ъ л н и т ел н и я т д и рек т ор на
А н т и доп и н г ови я цен т ър с е п роизнася с
мотивирано решение и случаят не се внася
в Дисциплинарната комисия, но решение т о под леж и на обж а л ва не п ред нея о т
съответната международна федерация и от
антидопинговата организация на спортиста
или другото лице, когато тя е различна от
Антидопинговия център, в 14-дневен срок
от постановяването му. Наказанието се привежда в изпълнение от спортната федерация
на спортиста.
(5) Разпоредбите на ал. 2 не се прилагат
пред Дисциплинарната комисия, но ако организациите по ал. 2 не постигнат съгласие за
намаляване на наказанието или спортистът
или другото лице не приеме направено му
предложение за намаляване, случаят се внася
в Дисциплинарната комисия и се разглежда
по реда на раздел I от тази глава.
Чл. 63. Когато спортистът или друго лице
установят, че имат право на намаляване на
санкцията на повече от едно основание по
наредбата, преди да се приложи намаляване
или суспендиране по чл. 60, ал. 2, чл. 61 и
62, се определя иначе приложимият срок
на лишаване от права по чл. 57, 58, 59 и 64.
Ако спортистът или другото лице установят,
че имат право на намаляване или суспендиране на срока на лишаване от права по две
или повече от разпоредбите на чл. 60, ал. 2,
чл. 61 и 62, размерът на санкцията може да
бъде намален или изтърпяването є да бъде
суспендирано, но оставащият срок на лишаване от права трябва да бъде най-малко
една четвърт от иначе приложимия срок.
Чл. 64. (1) Спортистите и другите лица
се наказват за извършено второ нарушение
на антидопинговите правила, като периодът на лишаване от състезателни права не е
по-кратък от:
1. шест месеца;
2. половината от периода на лишаване от
права за първото нарушение, без да се взема
предвид евентуално наложено намаляване
на санкцията по чл. 61, или
3. двойно увеличаване на периода на лишаване от права, иначе приложим към второ
нарушение на антидопинговите правила, но
третирано като първо нарушение, без да се
взема предвид евентуално наложено намаляване на санкцията по чл. 61.
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(2) Установеният в ал. 1 период на лишаване от права може да бъде намален след
това по реда на чл. 61.
Чл. 65. (1) При трето антидопингово нарушение наказанието винаги е окончателно лишаване от участие в състезания или
дейности в областта на спорта без право на
възстановяване, освен ако третото нарушение
изпълнява условията на чл. 53 за премахване или намаляване на срока за лишаване
от права, или става дума за нарушение по
чл. 6, ал. 1, т. 4. В тези случаи срокът за
лишаване от права е от 8 години до окончателно лишаване от участие в състезания
или дейности в областта на спорта.
(2) Нарушение на антидопингово правило
от спортист или от друго лице, за което е
установено липса на вина или небрежност,
няма да бъде считано за предшестващо нарушение за целите на този член.
Чл. 66. (1) За целите на налагане на санкции по чл. 64 нарушенията на антидопинговите правила се разглеждат като втори само
ако антидопинговата организация установи,
че спортистът или другото лице са извършили второто нарушение след получаването
на известие за първо нарушение по реда на
чл. 29 и 36 или след полагането на съответните усилия от страна на антидопинговата
организаци я да им бъде връчено такова
известие за първото нарушение.
(2) Ако антидопинговата организация не
съумее да представи доказателства по ал. 1,
нарушенията се разглеждат заедно като едноединствено първо нарушение, а санкцията
се определя въз основа на нарушението, за
което е предвидена по-тежка санкция.
(3) Ако след налагане на наказание за
нару шен ие на а н т и доп и н г ови т е п ра ви ла
Д исц и п л и нарната ком иси я и/и л и А н т идопинговият център узнае факти по друго
нарушение, извършено от спортиста или от
другото лице преди известяването им относно първото нарушение, Дисциплинарната
комиси я и/или А н т и допингови я т цен т ър
налага допълнителна санкция въз основа
на санкцията, която би била приложима,
ако двете нарушения се разглеждат едновременно. Резултатите, които са постигнати от
спортиста или от другото лице по време на
всички състезания в периода между двете
нарушения, се анулират по реда на чл. 56.
(4) За да се счита, че е налице многократно нарушение за целите на този член,
всяко от нарушенията на антидопинговите
правила трябва да е извършено в рамките
на 10 години.
Чл. 67. (1) За начало на срока за лишаване
от права се счита датата на взетото при окончателното изслушване решение за неговото
налагане, а при отказ от или непровеждане
на изслушване – за начало на срока се счита
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датата на доброволното му приемане или
налагането му по друг начин. Срокът на
всяко временно отстраняване независимо
дали е наложено, или е прието доброволно,
се приспада от срока за лишаване от права.
(2) В случаите на съществени забавяния на
процедурата за изслушване или на друг етап от
допинговия контрол, които не са причинени
от спортиста или от съответното друго лице,
при налагане на санкцията Дисциплинарната
комисия и/или Антидопинговият център има
право да определи по-ранна дата за начало
на срока за лишаване от права, която дата
може да е датата на вземане на пробата
или на последното настъпило нарушение на
антидопинговите правила.
(3) Всички състезателни резултати, постигнати по време на период на лишаване от
права, включително приети със задна дата,
следва да бъдат анулирани.
(4) В случаите, когато спортист направи самопризнания за извършено нарушение преди
участие в следващо състезание и незабавно
след като бъде обвинен от антидопингова
организация, за начало на срока за лишаване от права може да бъде обявена датата
на вземане на пробата или на последното
настъпило нарушение на антидопинговите
правила.
(5) В случаите по ал. 2 и 4 спортистът или
длъжностното лице изтърпяват поне половината от срока за лишаване от права след:
1. датата на доброволното приемане на
налагането на санкцията;
2. датата на взетото на изслушването решение за налагане на санкцията, или
3. датата на налагане на санкцията по
друг начин.
(6) Разпоредбите на ал. 4 и 5 не се прилагат, когато периодът на лишаване от права
вече е бил намален по реда на чл. 62, ал. 2.
(7) Ако на спортист бъде наложено временно отстраняване и той го изтърпи, размерът на срока на временното отстраняване
се приспада от евентуално наложения му
срок за лишаване от права. Ако спортист
или друго лице изтърпява период на лишаване от права съгласно решение, което
впоследствие е обжалвано, тогава периодът
на временното отстраняване се зачита при
евентуално наложения му при обжалването
период на лишаване от права.
(8) Периодът на временното отстраняване
се приспада от наложения срок за лишаване
от права, при условие че спортистът даде
своето писмено съгласие да бъде временно
отстранен от лицензираната спортна организация, след което се въздържа от участие в
състезателна дейност. Препис от писменото
съгласие се изпраща до всяка от страните,
които съгласно чл. 29, ал. 1 имат право да
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бъдат известени за потенциално нарушение
на антидопинговите правила.
(9) Периоди на неучастие в спортносъстезателна дейност преди датата на влизане в
сила на временното отстраняване, наложено
или прието доброволно, не могат да бъдат
приспадани от срока за лишаване от права
независимо дали произтичат от избора на
спортиста да не участва в спортносъстезателна дейност, или са в резултат на отстраняването му от неговия отбор.
(10) В отборните спортове, когато е наложен период на лишаване от състезателни
права за отбора, освен ако справедливостта
изисква друго, периодът на лишаване от състезателни права започва да тече от датата
на решението от окончателното изслушване,
наложило лишаването от състезателни права, или ако изслушването е отхвърлено – от
датата, на която лишаването от състезателни
права е прието или наложено по друг начин.
Всеки период на временно лишаване от състезателни права на отбора, наложено или
доброволно прието, се приспада от общия
период на лишаване от състезателни права,
който трябва да бъде изтърпян.
Чл. 68. (1) По време на срока на лишаване от права спортистът или друго лице
нямат право на участие по никакъв начин
в каквито и да са състезания или дейности,
както и в състезания, които са разрешени
или организирани от професионални лиги
или организации, провеждащи международни
или държавни спортни прояви, или всяка
елитна или национална спортна активност,
финансирана от правителствена институция,
с изключение на оторизирани образователни
или рехабилитационни антидопингови програми, които са разрешени или организирани
от подписали Кодекса страни, техни организации членки, включително лицензирани
спортни организации, техни к лубове или
организации членки.
(2) Спортистът може да се завърне към
тренировъчния процес в отбора си или да
използва спортните съоръжения на клуба или
на друга организация – страна по Кодекса,
не по-рано от:
1. два месеца, преди да изтече срокът на
лишаване от права, или
2. последната четвърт от изтърпявания
период.
(3) Спортист или лице, изтърпяващи над
4-годишен срок за лишаване от права, могат
след края на четвъртата година да участват
в местни спортни прояви, неутвърдени или
намиращи се по друг начин под юрисдикцията
на подписала страна или член на подписала
Кодекса страна, но само ако съответната
спортна проява не е на равнище, което би
позволило директно или индиректно класи-
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ране или натрупване на точки за участие в
държавно първенство или в международна
спортна проява.
(4) Алинея 3 не се прилага за спортист
или друго лице, работещо в каквото и да е
качество с непълнолетни.
(5) Спортистите и лицата, които изтърпяват срок за лишаване от права, продължават
да подлежат на тестване.
(6) При нару ша ва не на забра н и т е по
ал. 1 – 4 за участие в спортна дейност от
страна на спортист или длъжностно лице,
което изтърпява срок за лишаване от права,
резултатите от участието им в съответното
състезание или спортна проява се анулират
и към края на първоначалния период на
лишаване от права се добавя нов период на
лишаване от права, равен по продължителност на първоначалния.
(7) Наложеният отново срок за лишаване
от права може да бъде променен в зависимост от степента на вина на спортиста или
на другото лице и от други обстоятелства
по случая. Антидопинговата организация,
чиято процедура за управление на резултати е довела до първоначалното налагане на
срока за лишаване от права, е тази, която
определя дали има нарушение на забраната
за участие, както и дали е уместно повторно
наложената санкция да бъде променена.
(8) При нарушение на антидопинговите
правила, за което не се прилага намалена
санкция за специфична субстанция по реда
на ч л. 59, под п иса л и т е Кодекса с т ра н и,
техните организации членки, вк лючително лицензираните спортни организации и
правителствата, прекратяват частично или
изцяло финансовата подкрепа или свързаните със спортната дейност облаги за лицето
нарушител.
(9) Когато спортно-техническо лице или
друго лице подпомагат лице за нарушаване
на забрана при лишаване от състезателни
права, антидопинговата организация с юрисдикция над това спортно-техническо лице
или дру го лице за такава помощ налага
санкции за нарушаване на чл. 6, ал. 1, т. 9.
Чл. 69. (1) Ако повече от двама спортисти
в отбор по отборен спорт бъдат признати
за виновни в извърш ва не на нару шение
на антидопинговите правила във връзка с
конкретна спортна проява, в допълнение
към санкциите за нарушителите могат да
се наложат санкции на целия отбор – по
преценка на ръководния орган на проявата.
(2) При условие че повече от един спортист от отбор по отборен спорт е известен
по реда за нарушение на антидопинговите
правила във връзка с дадена спортна проява,
нейният ръководен орган провежда подходящо целево тестване на отбора през периода
на спортната проява.
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(3) Ръководният орган на спортна проява
може да установи по-строги последици за
отбори по отборните спортове от предвидените за целите на проявата.
Чл. 70. (1) Ако спортист или друго лице
прекрати спортната си кариера преди края
на процедура по управление на резултати,
Антидопинговият център си запазва правото
да я доведе докрай. Ако спортист или друго
лице прекрати спортната си кариера преди
началото на процедурата по управление на
резултати, за чието провеж дане А нтидопинговият център притежава правомощия,
Антидопинговият център запазва правото
на провеждане на тази процедура.
(2) Като условие за възстановяване на
картотеката си в края на срока за лишаване
от права спортистът е длъжен да бъде на
разположение за извънсъстезателно тестване,
провеждано от Антидопинговия център, от
съответната лицензирана спортна организация или от която и да е антидопингова
организация с правомощия за провеждане на
тестване, а при поискване – да предоставя
актуални и точни данни за своето местонахождение.
(3) Ако лишен от права спортист, който
прекратява спортната си кариера, но на покъсен етап поиска да бъде възстановен, той
няма право да се състезава в международни
и национални спортни прояви, преди да е
известил писмено с шестмесечно предизвестие А нтидопинговия цент ър, съответната
лицензирана спортна организация и международната федерация.
Ч л. 71. (1) Л и цензи ра н и т е б ъ л г ар ск и
спортни организации са органите, изпълняващи влезлите в сила решения за налагане
санкции на лица, извършили нарушения на
антидопинговите правила.
(2) Решението се привежда в изпълнение в
15-дневен срок от получаването му от лицензираната спортна организация, като препис
от решението за привеждане на наказанието
в изпълнение се изпраща на Антидопинговия
център, на министъра на младежта и спорта,
на Българския олимпийски комитет, на СА А
и на съответната международна организация.
Раздел VI
Поверителност и докладване
Чл. 72. С изключение на разследвания,
които не са довели до установяване на антидопингово нарушение, антидопинговите
организации, международните федерации и
СА А обменят актуализирана информация
по смисъла на чл. 14, ал. 1, т. 2 от Световния антидопингов кодекс за резултатите от
прегледите или процедурите, проведени по
реда на чл. 7, 8 или 13 от Световния антидопингов кодекс, заедно с навременно писмено
обяснение по случая.
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Ч л. 73. Орга низа ц ии т е пол у чат ел и са
длъжни да не разкриват информацията по
чл. 76 или чл. 77 освен пред национален
олимпийски комитет, национална федерация и отбор в отборните спортове, докато
отговарящата за управление на резултатите
а н т и доп и н г ова орга н иза ц и я п у бл и ч но я
разкрие или не я разкрие, при условията
на чл. 76.
Чл. 74. Взетите съгласно чл. 39, чл. 53,
ал. 13, чл. 60, чл. 61 или чл. 68, ал. 6 решения
относно нарушения на антидопинговите правила трябва да включват всички основания
за решението, включително, ако е относимо,
обяснение защо не е приложена възможната
максимална санкция.
Чл. 75. (1) В случай че решението не е на
английски или на френски език, антидопинговата организация представя на английски
или на френски език кратко резюме на решението с подкрепящите го аргументи.
(2) Антидопингова организация с право да
обжалва може в срок до 15 дни от получаването на решението или резюмето по ал. 1
да поиска копие от пълната документация
по случая, отнасящ се до решението.
Чл. 76. (1) Личността на спортист или
друго лице, за които някоя антидопингова
организация твърди, че са нарушили антидопинговите правила, може да бъде разкрита
п убли чно о т у п равл яващата резул тат и те
антидопингова организация, само след като
изпрати известие на спортиста или другото лице в съответствие с чл. 29, ал. 2 и 8,
чл. 36, чл. 37, чл. 41 и чл. 42 от Наредбата,
а също и на националната антидопингова
организация на спортиста или на другото
лице, международната му федерация и СА А.
(2) Не по-късно от 20 дни, след като бъде
оп ределено в окон чат ел но решен ие п ри
обжалване по чл. 53, ал. 4 и 5 или такова
обжалване е отхвърлено, или изслушване е
отхвърлено, или твърдението за антидопингово нарушение не е било навреме оспорено
по друг начин, отговарящата за управление
на резултатите антидопингова организация
обявява публично изходът от антидопинговото производство, включително спорта,
нарушеното антидопингово правило, имената
на спортиста или другото лице, извършили
нарушението, използваните забранена субстанция или забранен метод и наложените
последици. Същата антидопингова организация в рамките на 20 дни обявява публично
резул тат и те от окон чателни решени я по
обжалвания относно нарушения на антидопинговите правила, както и информацията
по изречение първо.
(3) Във всеки случай след изслушване или
обжалване, когато е решено, че спортистът
или другото лице не са извършили нарушение на антидопинговите правила, решението
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може да се оповести публично само със
съгласието на спортиста или другото лице,
което е обект на решението. Отговарящата
за управление на резултатите антидопингова
организация полага усилия за получаване
на такова съгласие и ако то е полу чено,
публично оповестява решението в неговата
цялост или част от него след одобрение от
спортиста или другото лице.
(4) Оповестяването трябва да бъде извършено минимум чрез публикуване на нужната
информация на интернет страницата на антидопинговата организация за срок повече
от един месец или за продължителността на
периода на лишаване от състезателни права.
(5) А нтидопинговата организаци я или
лабораторията, както и техните служители
не трябва да коментират публично факти,
свързани с нерешени слу чаи, освен като
отговор на публични коментари от страна
на спортист, друго лице или техни представители или като описание на процеса в
научен аспект.
(6) Задължителното публично оповестяване по ал. 2 не е приложимо в случаите,
когат о спор т ист ът и л и д ру г о т о л ице, за
които е установено, че са нарушили антидопинговите правила, са непълнолетни. Всяко
евентуално публично оповестяване в случай
с непълнолетен трябва да съответства на
фактите и обстоятелствата по случая.
Чл. 77. Поне веднъж годишно Антидопинговият център публикува обобщен статистически доклад за своята дейност по допингов
контрол с копие до СА А. Антидопинговите
организации може също да публикуват сведения, показващи имената на всеки тестван
спортист и датата на всяко тестване.
Чл. 78. Антидопинговият център докладва
на СА А своевременно резултатите от всяко
състезателно и извънсъстезателно тестване
за допингов контрол на спортисти на межд у народно и национа лно ниво, данни за
биологичния паспорт на спортиста, както и
информация за неговото местонахождение
чрез системата АДАМС или друга одобрена
от СА А система. Съобразно приложимите
правила информацията може да бъде достъпна за спортиста, националната антидопингова
организация, международната федерация на
спортиста и други антидопингови организации, които имат право да тестват спортиста.
Чл. 79. Когато е необходимо и уместно,
за извършване на антидопинговата си дейност съгласно Кодекса и международните
стандарти, вк лючително МСЗЛЖ ЛД, и в
съответствие с приложимите закони Антидопинговият център може да събира, съхранява,
обработва или разкрива лична информация
относно спортисти или други лица.
Чл. 80. Изпълнителният директор на Антидопинговия център предлага на министъра
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на младежта и спорта да наложи принудителна административна мярка на спортна
организация, юридическо лице, предоставящо
спортни услуги, или организация по глава
четвърта от ЗФВС, която:
1. не изпълни някое от задълженията си
по чл. 4;
2. не представи информация по чл. 20,
ал. 3;
3. не изпълни влязло в сила решение за
наказване на спортист или друго лице по
реда на наредбата;
4. не предприема мерки срещу използването на допинг и това е довело до нарушения
от картотекирани от нея спортисти, спортнотехнически персонал или длъжностни лица
в администрирания от нея спорт;
5. в случай че се явява организатор на
състезание и/или спортна проява, не изпълнява задължението си по чл. 24;
6. не спазва антидопинговите правила.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „АДАМС“ е интернет базирано пособие
за управление на база данни, което служи
за въвеждане, съхраняване, обмен и докладване на данни и е създадено, за да подпомага заинтересованите страни и СА А при
осъществяването на техните антидопингови
операции в съответствие с нормативните
актове за защита на данните.
2. „Антидопингова организация“ е подписала страна, която отговаря за приемането
на правила за иницииране, прилагане или
привеждане в действие на частите от процедурата по допингов контрол. Това определение
включва организации, като Международния
олимпийски комитет, Международния паралимпийски комитет, други организации за
спортни прояви от най-висок ранг, които при
провеждането им извършват тестване, СА А,
международните спортни организации (т.е.
международни федерации) и националните
антидопингови организации.
3. „Анулиране на резултати“ e обявяване
на постигнатите от спортиста резултати в
конкретно състезание или спортна проява
за невалидни с всички произтичащи от това
последици, включително отнемане на медали,
точки и награди.
4. „Атипичен резултат“ е необичаен резултат, отразен в доклад от акредитирана от
СА А лаборатория или друга одобрена от СА А
лаборатория, който налага допълнително
разследване в съответствие с Международния стандарт за лаборатории на СА А или
свързаните с него технически документи,
преди да бъде определен като неблагоприятен
аналитичен резултат.
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5. „Атипичен паспортен резултат“ е доклад,
описан като атипичен паспортен резултат
в приложимите международни стандарти.
6. „Биологичен материал“ са продукти
(урина и кръв) от човешки организъм, взети
за анализ за целите на допинговия контрол.
7. „Биологичен паспорт на спортиста“
са програмата и методите на събиране и
к ласифициране на информаци я, описани
в Международния стандарт за тестване и
разследвания на СА А и в Международния
стандарт за лаборатории на СА А.
8. „Вина“ е неспазване на задължение и
проява на липса на грижа към определена
ситуация. Факторите, които трябва да се
вземат предвид при определянето на степента на вината на спортист или на друго
л и це, вк л юч ват на п ри мер: оп и т ът; да л и
спортистът или другото лице е непълнолетен;
специални обстоятелства, като увреждане,
степен на пресметнатия риск от спортиста
по отношение на възможните последствия,
както и други факти и обстоятелства. При
оценката на степента на вината на спортиста
или на другото лице разглежданите обстоятелства трябва съизмерно и адекватно да
дадат обяснение на появата на отклонение на
спортиста или на другото лице от очакваната
норма на поведение, като например факта,
че спортистът би пропилял възможността
да спечели голяма сума пари по време на
период от лишаване от права, или факта, че
спортистът е към края на кариерата си, или
че времето на спортния календар не биха
били релевантни фактори за намал яване
на периода на лишаване от права по чл. 59,
ал. 1 и 2 или по чл. 60, ал. 2.
9. „Временно отстраняване“ е налагане
на временна забрана на спортист или на
друго лице за участие в състезание преди
окон чат е л но т о р ешен ие о т из с л у ш ва не,
проведено по реда на чл. 8 от Световния
антидопингов кодекс.
10. „Допингов контрол“ са всички действия
и процедури от изготвянето на плана за разпределение на проверките до крайния изход
от всяко обжалване, включително всички
междувременни действия и процедури, като
подаване на информаци я за местонахождение, вземане, запечатване, съхранение и
транспортиране на проби до лабораторията,
извършване на лабораторен анализ, издаване
на разрешения за терапевтична употреба,
управление на резултати и провеждане на
изслушвания.
11. „Държавно п ървенст во“ е спор т на
проява с участието на спортисти на национално или международно ниво, която не е
международна спортна проява.
12. „Забранена субстанция или забранен
метод“ е субстанция или клас субстанции
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или метод, посочени като такива в Забранителния списък, приет от СА А.
13. „Значително съдействие“ е съдействие,
при което оказващото го лице е длъжно да
разкрие цялата информация за нарушения на
антидопинговите правила, с която разполага,
в подписани от него писмени показания и
да окаже пълно съдействие при разследването и отсъждането по случаите, за които
се отнася тази информация, включително да
дава показания по време на изслушванията
по молба на антидопинговата организация
или разглеждащия състав. Задължително е
предоставената информация да бъде достоверна и важна за обвинението, а в случай
че обвинение не е повдигнато – да дава достатъчно основания за повдигане на такова.
14. „Замърсен продукт“ е продукт, съдържащ забранена субстанция, която не е
обявена на етикета или не може да бъде
намерена при адекватно търсене в интернет.
15. „Извънсъстезателно тестване/тестване
извън състезание“ е всяко тестване, което не
се провежда по време на състезание.
16. „Индивидуален спорт“ е всеки спорт,
който не е отборен.
17. „Кодекс“ е Световният антидопингов
кодекс, приет на 5 март 2003 г. в Копенхаген от СА А и включен в приложение № 1
към Международната конвенция за борба с
употребата на допинг в спорта, ратифицирана със закон от Народното събрание (ДВ,
бр. 105 от 2006 г.).
18. „Конвенция на ЮНЕСКО“ е Международната конвенция за борба с употребата на
допинг в спорта, приета на 19 октомври 2005 г.
от XXXIII сесия на Генералната конференция
на ЮНЕСКО, включително всяко и всички
изменения, приети от държавите – страни по
Конвенцията, и Конференцията на държавите – страни по Международната конвенция
за борба с употребата на допинг в спорта.
19. „Липса на вина или небрежност“ има
в случаите, в които спортистът установи/
докаже, че без да е знаел или подозирал и
без да е възможно да е знаел или подозирал
при проява на крайна предпазливост, е употребявал или му е била прилагана забранена
субстанция или забранен метод или по друг
начин е нарушил антидопингово правило.
Освен в случай с непълнолетен, за всяко
нарушение съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 спортистът трябва да установи как забранената
субстанция е влязла в неговия организъм.
20. „Липса на значителна вина или небрежност“ има в случаите, в които спортистът установи/докаже, че неговата вина или
небрежност при разглеждането им спрямо
наличните обстоятелства и предвид критериите за липса на вина или небрежност не
са били съществени във връзка с наруше-
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нието на антидопинговите правила. Освен в
случай с непълнолетен, за всяко нарушение
съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 спортистът трябва
да установи как забранената субстанция е
влязла в неговия организъм.
21. „Лице“ е всяко физическо лице, организация или друго юридическо лице.
22. „Лицензирана спортна организация“
е спортна федерация – сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, която е получила спортен
лиценз за един или сходни видове спорт,
включително за военноприложни спортове,
или спортен лиценз за развитие на повече
от един спорт по един обединяващ принцип.
В спортните федерации може да членуват
само спортни клубове.
23. „Лишаване от права“ е забрана за участие поради нарушение на антидопинговите
правила на спортист или длъжностно лице
в състезания или дейности в областта на
спорта, свързани с управлението или подпомагането на тренировъчния и състезателния
процес, както и лишаване от финансиране.
24. „Маркер“ е съединение, група съединения или биологични показатели, които сочат
към използване на забранена субстанция или
забранен метод.
25. „Международен стандарт“ е стандарт,
приет от СА А в подкрепа на Кодекса. Спазването на международен стандарт (за разлика от спазването на всякакви други норми,
практики или процедури) е достатъчно условие, за да се счита, че разписаните в него
процедури са били осъществени правилно.
Международните стандарти включват и издадените съгласно тях технически документи.
26. „Меж ду народна спортна проява“ е
спортна проява, чийто ръководен орган или
орган за назначаване на технически лица е
Международният олимпийски комитет, Международният параолимпийски комитет, международна спортна организация, организатор
на спортни прояви от най-висок ранг или
друга международна спортна организация.
27. „Метаболит“ е субстанция, произведена
чрез процес на биотрансформация.
28. „Място на спортна проява“ е мястото
или местата, определени от ръководния орган
на спортната проява.
29. „Национална антидопингова организация“ е юридическо лице, което всяка държава
обособява като притежател на основните
правомощия и отговорности на национално
ниво, свързани с приемането и прилагането
на антидопингови правила, ръководенето на
вземане на проби, управлението на резултати
от проверки и провеждането на изслушвания.
Ако такъв орган не бъде обособен от компетентните публични власти на съответната
държава, неговите функции се поемат от
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националния олимпийски комитет или от
обособен от него орган.
30. „Национален олимпийски комитет“ е
организация, призната от Международния
олимпийски комитет. В Република България
национален олимпийски комитет е Българският олимпийски комитет.
31. „Национална спортна проява“ е спортна проява или състезание, в което участват
спортисти на международно или национално
ниво, но не е международна проява.
32. „Неблагоприятен аналитичен резултат“
е резултат, отразен в доклад от акредитирана
от СА А лаборатория или друга одобрена от
СА А лаборатория, съгласно който в дадена
проба е установено – съгласно Меж д у народния стандарт за лаборатории на СА А и
техническите документи към него – наличие
на забранена субстанция или нейни метаболити или маркери (включително завишени
количества ендогенни субстанции), или доказателство за използване на забранен метод.
33. „Неблагоприятен паспортен резултат“
е резултат, описан в приложимите международни стандарти като неблагоприятен.
34. „Непълнолетен“ е физическо лице,
което не е навършило 18 години.
35. „Опит“ е умишлено предприемане на
действие, чиято цел е извършване на нарушение на антидопинговите правила. Няма
нару шен ие на а н т и доп и н г ови т е п ра ви ла
единствено въз основа на опит за извършване на нарушение, ако лицето се откаже
от опита преди разкриването му от трето
лице, което не е замесено.
36. „Организации за спортни прояви от
най-висок ранг“ са континенталните сдружения от национални олимпийски комитети и
други международни многоспортови организации, които функционират като ръководни
органи на континентални, регионални и други
международни спортни прояви.
37. „Отборен спорт“ е спорт, в чиито
състезания е позволена смяната на играчи.
38. „Период на спортната проява“ е времето
между началото и края на дадена спортна
проява съгласно установеното от нейни я
ръководен орган.
39. „Подписали страни“ са юридическите
лица, които са подписали Кодекса и са дали
съгласие за неговото спазване.
40. „Последици от нарушаване на антидопинговите правила“ са:
а) ан улиране на резул тати (диск ва лифициране) – обявяване на постигнатите от
спортиста резултати в конкретно състезание
или спортна проява за невалидни с всички
произтичащи от това последици, включително отнемане на медали, точки и награди;
б) лишаване от права – забрана за участие
на спортист или друго лице в състезания или
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други дейности за определен период поради
извършено нару шение на ан т и допингово
правило, както и лишаване от финансиране;
в) временно отстраняване – налагане на
временна забрана на спортист или друго
лице за участие в състезание или спортни
дейности преди окончателното решение от
изслушване;
г) финансови последици – налагане на
финансови санкции поради нарушение на
антидопингово правило или възстановяване
на разходи, свързани с нарушение на антидопингово правило;
д) публично разкриване или публично докладване – разпространение на информация
сред обществеността или сред лица извън
известените по-рано; отборите в отборните
спортове могат също да подлежат на последици по реда на чл. 69, ал. 2.
41. „Предварително изслушване“ е предвари т ел на п роцед у ра по п редс та вя не на
факти по случая от спортиста или лице от
спортно-техническия персонал пред ЕГУР
към Антидопинговия център.
42. „Прилагане“ е осигуряване, доставяне, надзор, улесняване или участие по друг
начин в употребата или в опита за употреба
от друго лице на забранена субстанция или
забранен метод. Тази дефиниция не включва
действията на добросъвестен медицински
персонал, използващ забранена субстанция
или забранен метод за действителни законни
терапевтични цели или с друг приемлив мотив, и не трябва да включва действия, свързани със забранени субстанции, които не са
забранени, извършвани в извънсъстезателно
тестване, освен ако обстоятелствата като цяло
показват, че тези забранени субстанции не
са предназначени за действителни и законни
терапевтични цели или са предназначени за
подобряване на спортно представяне.
43. „Притежаване“ e действителното физическо притежаване или действие, което
може да бъде изтълкувано като притежаване, което се признава само ако лицето има
изк лючителен контрол или намерение да
упражни контрол над забранена субстанция
или забранен метод или над помещение, в
което има забранена субстанци я или забранен метод; при условие обаче че лицето
няма изключителен контрол над забранена
субстанция или забранен метод, или над помещение, в което има забранена субстанция
или забранен метод, дадено действие може
да бъде изтълкувано като притежаване само
ако лицето е знаело за наличието на забранената субстанция или забранения метод и
е възнамерявало да упражни контрол над
него. Няма нарушение на антидопинговите
правила единствено въз основа на притежаване, ако преди получаването на известие за
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нарушението лицето е предприело нужните
действия, за да докаже, че не е възнамерявало да притежава забранената субстанция
или забранения метод, и е отрекло, че ги
притежава, посредством изрично деклариране
на това пред антидопингова организация. Закупуването, включително по електронен път
или по друг начин, на забранена субстанция
или забранен метод съставлява притежаване
от страна на закупилото ги лице независимо от всичко, което противоречи на това в
определението.
44. „Проба „А“ е биологичен материал,
взет от спортист за първоначален лабораторен
допингов анализ.
45. „Проба „Б“ е биологичен материал,
взет от спортист за контролен лабораторен
допингов анализ.
46. „Проба или пробовземане“ е всеки
биологичен материа л, взет за целите на
допингов контрол.
47. „Програма за независимо наблюдение“
е екип от наблюдатели, ръководен от СА А,
който наблюдава, дава насоки относно процедурата за допингов контрол в рамките на
някои спортни прояви и докладва за своите
наблюдения.
48. „Публично разкриване или публично
докладване“ е съгласно определеното в т. 40,
буква „д“.
49. „Разрешение за терапевтична употреба
(РТУ)“ е понятието, определено в чл. 8.
50. „Регионална антидопингова организация“ е регионално юридическо лице, което
държавите членки обособяват за координация
и управление на делегирани сфери на техните
национални антидопингови програми, които
могат да включват приемането и осъществяването в практиката на антидопингови
правила, планирането и пробовземането,
управлението на резултати, прегледа на РТУ,
провеждането на изслушвания и образователни програми на регионално ниво.
51. „Регистър на спортистите за тестване“
(РСТ) е регист ърът на високоразрядните
спортисти, подлежащи на целево състезателно и извънсъстезателно тестване, който
всяка международна спортна организация
и национална антидопингова организация
изготвя във връзка със своя план за разпределение на проверките. Такива спортисти са
задължени да предоставят информация за
местонахождението си съгласно чл. 17, ал. 4,
т. 1 и Международния стандарт за тестване
и разследвания.
52. „СА А“ е Световната антидопингова
агенция.
53. „САС“ е Спортният арбитражен съд.
54. „Свързано лице“ е участващо в процедурата по допингов контрол лице, върху
което лицето – обект на допингов контрол,
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може пряко или непряко да окаже решаващо
влияние:
а) с ъп ру зи и л и с ъж и т елс т ва щ и л и ца,
роднини по права линия без ограничения,
роднини по съребрена линия до четвърта
степен включително, роднини по сватовство
до втора степен включително;
б) лица, едното от които участва в управлението на спортна организация, която е
регистрирала състезателните права на другото лице, или другото лице се състезава за
тази спортна организация;
в) лица, едното от които е прехвърлило на
другото лице своите трансферни права или
каквито и да са други права, произтичащи
от неговото/нейното качество на спортист;
г) лица, едното от които е направило дарение или е спонсорирало в полза на другото
лице или в полза на лицензирана спортна
организация, която е регистрирала или държи състезателните права на другото лице;
д) лица, едното от които е направило реклама в полза на другото лице или в полза
на лицензирана спортна организация, която
е регистрирала или държи състезателните
права на другото лице.
55. „Специфични субстанции“ са всички
забранени субстанции с изключение на:
а) субстанциите от класовете на анаболните средства и хормоните;
б) онези стимуланти, хормонални антагонисти и модулатори, които Списъкът на
забранените субстанции и методи идентифицира като забранени субстанции.
56. „Списък на забранените субстанции
и методи“ е списъкът на СА А, в който са
посочени забранените субстанции и забранените методи, наречен в Кодекса „Забранителен списък“.
57. „Спортист“ е всяко лице, което участва
в спортна дейност на международно (съобразно определеното от всяка международна
спортна организация) или национално (съобразно определеното от всяка национална
антидопингова организация) ниво. За целите
на чл. 6, ал. 1, т. 9, както и за целите на
образователно-информационната антидопингова дейност спортист е всяко лице, което
участва в спортна дейност под юрисдикцията
на подписала страна, правителство или друга
спортна организация, приела Кодекса.
58. „Спортист на международно ниво“ е
спортист, който се състезава в спорт на международно ниво, както е дефинирано според
правилата на съответната меж д у народна
федерация в съответствие с Международния
стандарт за тестване и разследвания.
59. „Спорт ист на национа лно ниво“ е
спортист съгласно определеното в чл. 5, ал. 1
от тази наредба.
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60. „Спортна проява“ е серия от единични
състезания, провеждани от един ръководен
орган (например олимпийски игри, световни,
европейски и държавни първенства и др.).
61. „Спортно-технически персонал“ е всеки
треньор, инструктор, мениджър, агент, член
на екипа на отбор, медицинско или парамедицинско лице, родител, както и всяко друго
лице, което работи със, лекува или помага
на спортист, участващ или подготвящ се за
участие в спортно състезание.
62. „Строга отговорност“ е правилото,
което установява, че съгласно чл. 6, ал. 1,
т. 1 и 2 не е необходимо да се докаже от
а н т и доп и н г ова орга н иза ц и я на л и ч ие на
намерение, вина, небрежност или знание за
употреба на забранени субстанции от страна
на спортиста, за да се установи нарушение
на антидопингово правило.
63. „Състезание“ е единична надпревара,
двубой, мач или единично спортно съревнование. За етапните надпревари или други
спортни съревнования, където наградите се
дават на дневна или друга междинна база,
разликата между състезание и спортна проява
се определя според правилника на съответната международна спортна организация.
64. „Състезателно тестване/тестване по
време на състезание“ е тестване, извършено в периода от 12 часа преди началото на
състезание, в което спортистът е заявен за
участие, до приключване на състезанието
и свързаната с него процедура по вземане
на проби.
65. „Тестване“ са частите от процедурата
по допингов контрол, включващи изготвянето
на плана за разпределение на проверките и
вземането, запечатването, съхраняването и
транспортирането на проби до лабораторията.
66. „Трафик“ е продаването, даването,
транспортирането, изпращането, доставянето
или разпространяването (или притежаването
за някоя от посочените цели) на забранени
субстанции и забранени методи (физически, по електронен или по друг начин) от
спортист, спортно-техническо длъжностно
или друго лице, което е под юрисдикцията
на антидопингова организаци я, до трети
лица, но при условие че това определение
не включва действията на добросъвестни
медицински лица, при които е използвана
забранена субстанция за реални и правомерни
терапевтични цели или поради друга уважителна причина, както и действия, включващи
забранени субстанции, които не са забранени
при извънсъстезателно тестване, освен ако
обстоятелствата като цяло демонстрират, че
тези забранени субстанции не са предназначени за реални и правомерни терапевтични
цели или са предназначени за подобряване
на постиженията.
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67. „Употреба“ е използването, нанасянето,
поемането, инжектирането или консумирането по какъвто и да е начин на забранена
субстанция или забранен метод.
68. „Фалшифициране“ е променянето с
непочтена цел или по непочтен начин, оказването на непочтено влияние, непочтената
намеса, попречването, подвеж дането или
участието в измамническо поведение с цел
промяна на резултати или възпрепятстване
на норма лното протичане на процед у ри,
както и предоставянето на неверни данни
на антидопингова организация.
69. „Целево тестване“ е извършването на
подбор на спортисти за тестване, при който
конкретни спортисти или групи от спортисти се подбират на неслучаен принцип за
тестване в определен час.
§ 2. При непълноти или противоречие
на наредбата със Световния антидопингов
кодекс се прилагат нормите на Световния
антидопингов кодекс при спазване на следните правила за тълкуването му:
1. При противоречие меж ду версиите на
английски и на френски език, на които е
публикуван Кодексът, се прилага версията
на английски език.
2. Коментарите, изясн яващи различни
разпоредби на Кодекса, се използват за
тълкуване на Кодекса.
3. Кодексът се интерпретира като независим и самостоятелен текст, а не чрез отнасяне към съществуващ закон или правила
на подписалите страни или правителства.
4. Заглавията на частите и членовете на
Кодекса не са част от същността на разпоредбите на Кодекса.
5. Кодексът не се прилага ретроактивно
към случаи, нерешени преди Кодексът да
бъде приет от подписалите го страни и преди
да бъде приложен в техните правила. Изключение са случаите на извършени преди
приемането на Кодекса антидопингови нарушения, които ще продължат да се смятат за
„първо нарушение“ или „второ нарушение“
за целите на определяне на санкции по реда
на глава пета, при последващи нарушения,
извършени след приемането на Кодекса.
6. Целта, обхватът и организацията на
Световната антидопингова програма и на
Кодекса и приложение № 1, дефинициите,
приложение № 2 и примерите на приложението към чл. 10 от Световния антидопингов
кодекс са неразделни части от него.
§ 3. Антидопинговата организация, Антидопинговият център, Българският олимпийски комитет и лицензираните спортни
орг а н из а ц и и и мат п ра во т о да п ри ла г ат
а н т и допингови т е п ра ви ла к ъм спор т ис т,
който не е такъв нито на меж дународно,
нито на национално ниво, и по този начин
да го приравнят към определението „Спор-
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тист“. По отношение на спортисти, които
не са такива нито на международно, нито
на национално ниво, тези антидопингови
организации могат да решат: да се проведе
ограничено тестване или да не се проведе
тестване; да се анализира пробовземането
с ограничен обсег на забранените субстанции; да се изиска ограничена информация
за местонахождение или въобще да не се
поиска такава; да не поискат предварителни РТУ. Ако обаче е извършено нарушение
на антидопингово правило съгласно чл. 6,
ал. 1, т. 1, чл. 6, ал. 1, т. 3 или чл. 6, ал. 1,
т. 5, тези нарушения, извършени от спортист,
който не се състезава на национално или
на международно ниво и над който антидопинговата организация има правомощия,
тогава последиците, налагани от Кодекса,
ще са приложими.
ПРЕХОДНИ И ЗАК ЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 4. Наредбата се приема на основание
чл. 90, ал. 7 от Закона за физическото възпитание и спорта във връзка с разпоредбите
на Световния антидопингов кодекс при спазване на принципите за неговото тълкуване
и прилагане.
§ 5. В тримесечен срок от влизането в
сила на наредбата всяка лицензирана спортна
организация представя на изпълнителния
директор на Антидопинговия център антидопингови правила, приети в съответствие с
изискванията на наредбата и на Световния
антидопингов кодекс.
§ 6. Процедурите, започнали до влизането в сила на наредбата, се довършват по
досегашния ред.
§ 7. Разпоредбите на чл. 6, ал. 2 и чл. 66,
ал. 4 се считат за процедурни правила и
се прилагат със задна дата, при условие че
давностният срок не е изтекъл към датата
на налагане на наказанието. Всеки случай
на антидопингово нарушение, който не е
решен към датата на влизане в сила на
наредбата, и всеки внесен след тази дата
слу чай на антидопингово нарушение, основаващ се на извършено преди тази дата
нарушение на антидопинговите правила, ще
бъде решаван съобразно актуалните антидопингови правила, действащи по време на
предполагаемото антидопингово нарушение,
освен ако Дисциплинарната комисия реши
да приложи принципа за по-малко строгата
норма при промяна на нормативната уредба.
§ 8. По отношение на случаи, при които
окон чателното решение, с което е установено антидопингово нарушение, е било
взето преди датата на влизане в сила на
наредбата, а спорт ист ът и ли д ру го лице
още изт ърп я ват период на л и ша ва не о т
състезателни права след тази дата, спор-
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тистът или другото лице може да внесат в
антидопинговата организация, управляваща
резултатите за антидопинговото нарушение,
молба за намаляване на периода на лишаване
от права, преди периодът на лишаване от
състезателни права да е изтекъл. Взетото
от антидопинговата организация решение
може да бъде обжалвано съгласно чл. 53.
Това правило не се прилага при случаи на
антидопингово нарушение, когато е взето
окончателно решение, но периодът на лишаване от състезателни права е изтекъл.
§ 9. За целите на определяне на периода
на лишаване от състезателни права за второ
нарушение по чл. 64, когато санкцията за
първото нарушение е определена по правилата преди изменената версия на Световния
антидопингов кодекс – в сила от 1 януари
2015 г., се използва периодът на лишаване
от състезателни права за първо нарушение,
който е приложим съгласно правилата на
изменената версия на Световния антидопингов кодекс – в сила от 1 януари 2015 г.
§ 10. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Изменения към Международния кодекс за
конструкцията и оборудването на кораби,
превозващи опасни химикали в наливно
състояние (IBC Code)
(Приети с Резолюция MSC.50(66) на Комитета
по морска безопасност на Международната
морска организация на 4 юни 1996 г. В сила
за Република България от 1 юли 1998 г.)
Комитетът по морска безопасност,
Като взе предвид член 28, буква (б) от
Конвенцията за Международната морска организация относно функциите на Комитета,
Като припомня също Резолюция MSC.4(48),
с която прие Международния кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние
(Кодекс IBC),
Като припомня още член VIII, буква (b)
и Правило VII/8.1 на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот
на море (SOLAS) от 1974 г. с измененията и
допълненията относно процедурата за изменение на Кодекса IBC,

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 7

Като желае Кодексът IBC да бъде актуализиран своевременно,
Като взе предвид на своята шестдесет и
шеста сесия измененията на Кодекса, предложени и разпространени в съответствие с
член VII, буква (b), подточка (i) от Конвенцията SOLAS,
Като отчита, че е много желателно разпоредбите на Кодекса IBC, които са задължителни съгласно Международната конвенция
за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г., изменена с Протокол от 1978 г.
(MARPOL 73/78), и Конвенцията SOLAS от
1974 г. да останат идентични,
1. Приема в съответствие с член VIII, буква (b), подточка (iv) от Конвенцията SOLAS
изменения на Кодекса, чийто текст е изложен
в Приложението към тази резолюция;
2. Определя в съответствие с член VIII,
буква (b), подточка (vi), точка 2, подбуква
(bb) от Конвенцията, че измененията ще се
считат за приети на 1 януари 1998 г., освен
ако преди тази дата повече от 1/3 от договарящите се правителства по Конвенцията
SOLAS или договарящите се правителства,
чийто комбиниран търговски флот съставлява не по-малко от 50 % от бруто тонажа
на световния търговски флот, са уведомили
за своите възражения срещу измененията;
3. Приканва договарящите се правителства да отбележат, че в съответствие с член
VIІI, буква (b), подточка (vii), точка 2 от
Конвенцията SOLAS измененията влизат в
сила на 1 юли 1998 г. след приемането им в
съответствие с параграф 2 по-горе;
4. Изисква Генералният секретар в съответствие с член VIІІ, буква (b), подточка (v)
на Конвенцията SOLAS да изпрати заверени
копия от тази резолюция и текста на измененията, които се съдържат в Приложението
към нея, до всички договарящи се правителства по Конвенцията SOLAS;
5. Освен това изисква Генералният секретар да изпрати копия от тази резолюция
и Приложението към нея до Членовете на
Организацията, които не са договарящи се
правителства по Конвенцията SOLAS.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Изменения към Международния кодекс за
конструкцията и оборудването на кораби,
превозващи опасни химикали в наливно
състояние (IBC Code)
1. Към Глава 16 от Кодекса се добавя нов
параграф 16.6.4, както следва:
„16.6.4 За да се избегне повишаване на
температурата, този товар не трябва да се
превозва в танкове на палубата.“
2. Следните нови записи се добавят към
Глава 17 от Кодекса:

S
S/P

S/P
S/P
P

P

S

D
C

C
B
B

B

(D)
3

3

3

2
3
3

3
2

3

2
3

e

2G

2G

2G

2G
2G
2G

2G
2G

2G

2G
2G

f

Контролирано

Контролирано

Отворено

Контролирано
Контролирано
Отворено

Контролирано
Контролирано

Контролирано

Oтворено
Отворено

g

Не

Не

Не

Не
Не
Не

Не
Не

Не

Не
Не

h

i’

IIB

IIB

NF

NF

NF

i’’

Не

Не

Да

Нe
Да

Не

Да
Да

i’’’

R

R

O

R
C
O

R
C

R

O
O

j

FT

FT

Не

T
FT
Не

T
FT

T

Не
Не

k

A(u)

A(u)

A

Не
ABC
A

Не
CD

Не

A
A

l

N4

N4

N3

N3
N1

Y5

m

Не

Не

Не

Не
E
Не

Не
E

Не

Не
Не

n

15.16.1, 15.19.6
16.6.1, 16.6.2, 16.6.4
15.16.1, 15.19.6
16.6.1 до 16.6.3

15.19.6

a
Име на продукта
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b
ООН номер

c
Категория на замърсяване за контролирано изхвърляне
(Правило 3 от Приложение II)
III
III
III
D
D
III
D
D
III

“

“

15.12.3, 15.19
15.12.3, 15.17, 15.19.6
16.2.6, 15.19.6

15.12, 15.19

1 5.16 .1 , 16 . 6 .1 д о
16.6.3

15.19.6
15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

o
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Разтвори на амониев лигносулфонат
Разтвори на калциев лигносулфонат
Kарамелови разтвори
2-етил-2-(хидроксиметил) пропан-1,3-диол, С8-С10 естер
Глицерол моноолеат
Разтвор на N-метилглюкамин (70 % или по-малко)
Полибутенил сукцинимид
Цинк алкенил карбоксамид
Дитридецил адипат

„

S

D

S

P
P

A
B

D

d

c
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3. „16.6“ в колона „о“ на Глава 17 от Кодекса се заменя с „16.6.1 до 16.6.3“.
4. Съществуващите записи на следните продукти се изменят:
1. Нонилфенол поли (4-12) етоксилат: името на продукта се изменя, за да се прочете „Нонилфенол поли (4+) етоксилат“, и
2. Разтвор на натриев силикат: вписването в колона „i“ се изменя, за да се чете „NF“, и „A“ в колона „l“ се заменя с „не“.
5. Следните нови записи се добавят към Глава 18 от Кодекса:

b
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Нитроетан (80 %) нитропропан (20 %)

а
Име на продукта
Ацетохлор
Алкил (С7-С11) фенол поли
(4-12) етоксилат
Разтвор на амониев бисулфит (70 % или по-малко)
Бромохлорметан
Разтвор на изо-пропила мин
(70 % или по-малко)
Дибромометан
3,4-дихлоро-1-бутен
Икоза (кислородо-пропан2,3-диил) s
N - ( 2 - м е т о к с и -1 - м е т и л етил)-2-етил-6-метил-хлор
ацетанилид
Нитроетан

„
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Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за устройството, функциите и
дейността на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (обн., ДВ, бр. 36
от 2011 г.; изм., бр. 77 от 2012 г.; изм. и доп.,
бр. 93 от 2013 г., бр. 12 от 2014 г., бр. 31 и 37
от 2015 г., бр. 97 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 25 думите „отдел „Охрана и сигурност“ се заменят с „отдел „Охрана, сигурност
и защита на личните данни“.
§ 2. В чл. 34 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създават се нова ал. 3 и ал. 4 и 5:
„(3) В клоновете – териториални поделения
Пристанище Варна и Пристанище Бургас, се
обособяват отдели „Сигурност и технически
системи за превенция на риска“ (СТСПР), които:
1. отговарят за наличието, изпълнението и
поддържането на плановете за сигурност на
пристанищните райони, които включват пристанището за обществен транспорт с национално
значение от техния район на действие;
2. осъществяват 24-часово видеонаблюдение
във „Видеоконтролен център“ и взаимодействие
с компетентните органи на Министерството
на вътрешните работи, Държавна агенция
„Национална сигурност“, Министерството на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията, Министерството на отбраната,
Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и други ведомства, пристанищни оператори, физически и юридически лица и служби
във връзка с постигане на сигурността на
пристанищните райони;
3. организират участието на клона – териториално поделение, в осигуряване защитата
на служителите и работниците му при аварии
и бедствия;
4. разработват план за охрана чрез физически
и технически средства и следят за неговото
изпълнение;
5. предлагат конкретни мерки и организират
изпълнението им за отстраняване на съществуващите слабости и нарушения по отношение
на физическата сигурност и постигането на
сигурността на пристанищния район;
6. организират, осигуряват и контролират
охранителния и пропускателния режим по отношение на външни посетители и служители;
7. поддържат регистър на обектите и системите от критичната инфраструктура и на
потенциално опасните обекти и дейности,
анализират обстановката, изготвят прогнози и
правят предложения за прилагане на превантивни мерки и за провеждане на спасителни и
неотложни аварийно-възстановителни работи;
8. изпълняват методическите указания на
ръководителя на отдел „Охрана, сигурност и
защита на личните данни“ по отношение физическата сигурност, постигане сигурностт а на
пристанищните райони и защита на служителите при аварии и бедствия.
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(4) Ръководителите на отделите по ал. 3 са
офицерите по сигурността на пристанищните
райони.
(5) Дейността на всеки от видеоконтролните центрове се организира и ръководи от
ръководител „Видеоконотролен център“, който
замества офицера по сигурността на пристанищния район.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 6.
§ 3. В чл. 36 се създава ал. 5:
„(5) Отделите „Сигурност и технически
системи за превенция на риска“ осигуряват
непрекъсната 24-часова работа на видеоконтролните центрове във Варна и Бургас в рамките
на определеното работно време, при сменен
режим на работа. Работното време и смените
на работа в отделите се утвърждават от директора на съответния клон – териториално
поделение, по предложение на ръководителя
на видеоконтролния център.“
Министър:
Росен Желязков
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МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет,
спиране от движение и пускане в движение,
временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните
превозни средства и ремаркета, теглени от
тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства (обн.,
ДВ, бр. 31 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 48 и 105
от 2002 г., бр. 68 и 105 от 2003 г., бр. 1, 21, 34,
59, 93 и 99 от 2006 г., бр. 57 от 2007 г., бр. 20,
40 и 53 от 2008 г., бр. 94 от 2009 г., бр. 80 от
2011 г., бр. 67 от 2012 г., бр. 45 от 2014 г., бр. 31
от 2015 г., бр. 30 от 2016 г., бр. 62 от 2017 г.,
бр. 20 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думата „гражданина“ се заменя
със „заявителя“.
2. В ал. 4 думата „гражданинът“ се заменя
със „заявителят“.
§ 2. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) основният текст се изменя така:
„(1) За първоначална регистрация на ново
превозно средство собственикът представя документ за самоличност и подава заявление, което
се попълва служебно и се подписва от него.
Към заявлението собственикът представя:“;
б) точки 2, 6 и 7 се отменят.
2. Алинея 3 се отменя.
3. Създава се ал. 13:
„(13) Информация за сключена застраховка „Гражданска отговорност“ се получава по
служебен път от информационните системи на
Гаранционния фонд.“
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§ 3. В чл. 12а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) основният текст се изменя така:
„(1) За първоначална регистрация на превозно средство с регистрация в държава – членка
на ЕС, ЕИП, или в Конфедерация Швейцария
собственикът представя документ за самоличност и подава заявление, което се попълва служебно и се подписва от него. Към заявлението
собственикът представя:“;
б) точки 2, 8 и 9 се отменят.
2. Създава се ал. 9:
„(9) Информация за сключена застраховка
„Гражданска отговорност“ се получава по
служебен път от информационните системи
на Гаранционния фонд.“
§ 4. В чл. 12б се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) основният текст се изменя така:
„(1) За първоначална регистрация на превозно средство с валидна регистрация в държава извън ЕС, ЕИП или в Конфедерация
Швейцария собственикът представя документ
за самоличност и подава заявление, което се
попълва служебно и се подписва от него. Към
заявлението собственикът представя:“;
б) точки 2, 9 и 10 се отменят.
2. Създава се ал. 6:
„(6) Информация за сключена застраховка
„Гражданска отговорност“ се получава по
служебен път от информационните системи
на Гаранционния фонд.“
§ 5. В чл. 12в се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) основният текст се изменя така:
„(1) За първоначална регистрация на историческо превозно средство собственикът
представя документ за самоличност и подава
заявление, което се попълва служебно и се
подписва от него. Към заявлението собственикът представя:“;
б) точки 2, 8 и 9 се отменят.
2. Създава се ал. 6:
„(6) Информация за сключена застраховка
„Гражданска отговорност“ се получава по
служебен път от информационните системи
на Гаранционния фонд.“
§ 6. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. В ал. 2, т. 2 накрая се добавят думите „и/
или промяна на регистрацията в друга област“.
2. В ал. 4 думите „и се издават нови табели
с регистрационен номер за съответната област“
се заличават.
§ 7. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) основният текст се изменя така:
„(1) При промяна в регистрацията собственикът представя документ за самоличност и
подава заявление, което се попълва служебно
и се подписва от него. Към заявлението собственикът представя:“;
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б) точки 1, 2, 6 и 8 се отменят.
2. В ал. 4 думите „по ал. 1, т. 1“ се заменят
с „по ал. 1“.
3. В ал. 9 думата „молба“ се заменя с „писмено заявление“.
4. Създава се ал. 10:
„(10) Информация за сключена застраховка „Гражданска отговорност“ се получава по
служебен път от информационните системи на
Гаранционния фонд.“
5. Създава се ал. 11:
„(11) Информация за изменение в конструкцията се получава по служебен път от информационните системи на Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация“.“
6. Създава се ал. 12:
„(12) Когато изменението в конструкцията
на превозното средство представлява монтиране на уредба, позволяваща работата на
двигателя с втечнен нефтен газ или сгъстен
природен газ, се представя удостоверение за
първоначална проверка на уредбата, издадено
по реда на наредбата по чл. 148, ал. 1 от Закона
за движението по пътищата.“
§ 8. В чл. 17, ал. 1 запетаята след думата
„собственика“ и думите „когато промяната в
регистрацията се извършва в същата област,
в която превозното средство е било регистрирано“ се заличават.
§ 9. В чл. 18а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) основният текст се изменя така:
„(1) При прекратяване на регистрацията по
чл. 18, т. 1 собственикът представя документ
за самоличност и подава заявление, което се
попълва служебно и се подписва от него. Към
заявлението собственикът представя:“;
б) точки 1, 2 и 3 се отменят.
2. В ал. 2:
а) основният текст се изменя така:
„(2) При прекратяване на регистрацията по
чл. 18, т. 1 собственикът представя и един от
следните документи, които се прилагат към
заявлението по ал. 1:“;
б) точка 1 се отменя;
в) в т. 6 запетаята след думата „документ“
и думите „придружен с легализиран превод“
се заличават;
г) точка 7 се изменя така:
„7. документ от компетентен орган, удостоверяващ, че ПС е конфискувано или отнето“.
3. В ал. 6 думите „по ал. 1, т. 1“ се заменят
с „по ал. 1“.
4. Създава се ал. 7:
„(7) При прекратяване на регистрацията
по чл. 18, т. 1 на основание взето решение
за изплащане на тотална щета уведомление
от лицензиран застраховател се получава по
служебен път от информационните системи на
Гаранционния фонд.“
5. Създава се ал. 8:
„(8) При прекратяване на регистрацията
по чл. 18, т. 1 на основание взето решение
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за изплащане на тотална щета част първа от
свидетелството за регистрация се отбелязва
като невалидна (чрез перфориране и надпис
„Прекратена регистрация – тотална щета“)
и се връща на собственика, а част втора се
прилага към заявлението за прекратяване на
регистрацията.“
§ 10. В чл. 18б се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 4 се изменя така:
„4. след уведомление от български компетентен орган или орган на друга държава
за конфискация или отнемане на превозното
средство;“.
2. Алинея 7 се изменя така:
„(7) В случай на обжалване на ЗППАМ се
изпраща информация до съответния отдел/
сектор „Пътна полиция“ при СДВР/ОДМВР
по регистрация на ПС при получаване на информация за обжалването и при получаване на
окончателен резултат от обжалването.“
3. В ал. 8 след думите „по регистрация
на ПС след“ се добавя „изтичане срока на
ЗППАМ или“.
4. В ал. 9 т. 2 се изменя така:
„2. унищожаване на табелите с регистрационен номер, прилагане на част втора на
свидетелството за регистрация на ПС към
архив и отразяване в АИС – КАТ в случаите,
когато няма обжалване, при потвърждаване от
съда при обжалване или с писмено съгласие
на собственика в случаите при обжалване,
когато още няма резултат от обжалването след
изтичане срока на ЗППАМ.“
5. В ал. 10, изречение първо след думите
„свидетелството за регистрация на ПС“ се
добавя „след изтичане на срока за обжалване
или при получаване на окончателен резултат
от обжалването“.
6. Алинея 11 се изменя така:
„(11) При издадена ЗППАМ по чл. 171, т. 2а
ЗДвП на собственик на ПС с чужда регистрация,
когато собственикът има постоянен адрес на
територията на Република България:
1. екземпляр от заповедта, отнетите табели
с регистрационен номер и свидетелството за
регистрация на ПС се съхраняват в отдел/
сектор „Пътна полиция“ при СДВР/ОДМВР,
където е установено нарушението;
2. след изтичане на наложената ПАМ отнетото свидетелство за регистрация и отнетите
табели с регистрационен номер се изпращат
в отдел/сектор „Пътна полиция“ при СДВР/
ОДМВР по постоянния адрес на собственика
за физическите лица или по адреса на регистрация за стопанските субекти.“
7. Алинея 12 се изменя така:
„(12) В случаите по ал. 11, т. 2 отнетото
свидетелство за регистрация на ПС се връща
на собственика, а отнетите табели с регистрационен номер се унищожават.“
8. Създава се ал. 13:
„(13) В случаите по ал. 11 в срока на обжалване на ЗППАМ собственикът на ПС може с
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писмено заявление да поиска да се предприемат
действията по ал. 10.“
§ 11. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „чл. 18а, ал. 2, т. 1, 2, 3, 4
или ал. 5“ се заменят с „чл. 18а, ал. 2, т. 2, 3,
4, ал. 5 или ал. 8“.
2. В ал. 6 след думите „природно бедствие“
се добавя „или разкомплектоване на ПС в
друга държава“.
§ 12. В чл. 21, ал. 5 думите „чл. 18а, ал. 2,
т. 1, 3, 4 или ал. 5“ се заменят с „чл. 18а, ал. 2,
т. 3, 4, ал. 5 или ал. 8“.
§ 13. В чл. 27 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) основният текст се изменя така:
„(2) За издаване на транзитни табели с регистрационен номер собственикът представя
документ за самоличност и подава заявление,
което се попълва служебно и се подписва от него.
Към заявлението собственикът представя:“;
б) точки 1, 4 и 5 се отменят.
2. Създава се ал. 7:
„(7) Информация за сключена застраховка
„Гражданска отговорност“ се получава по
служебен път от информационните системи
на Гаранционния фонд.“
§ 14. В чл. 30 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, изречение първо думите „извършващо внос и продажба“ се заменят с
„извършващо като основна търговска дейност
внос, производство и/или продажба“.
2. В ал. 3 т. 6 се изменя така:
„6. документ, удостоверяващ, че основната
търговска дейност на лицето по ал. 1 е внос,
производство и/или продажба на превозни
средства.“
3. В ал. 9 след думите „се изпращат в ГДНП“
се добавя „в срок до 30 дни от подаване на
заявлението“.
§ 15. В чл. 37а се създава ал. 7:
„(7) На държавни органи се осигурява
възможност за безплатно предоставяне на
данни за регистрирани ПС чрез платформа
за междурегистров обмен в обем и формат,
определени от компетентните органи на МВР,
след подадено заявление.“
§ 16. В чл. 39 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За издаване на разрешение за временно
движение собственикът представя документ
за самоличност и подава заявление, което се
попълва служебно и се подписва от него.“
2. Създава се ал. 6:
„(6) Информация за сключена застраховка
„Гражданска отговорност“ се получава по
служебен път от информационните системи на
Гаранционния фонд.“
§ 17. В чл. 40, ал. 1 т. 2 се изменя така:
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„2. по искане на собственика, за което подава заявление, което се попълва служебно и
се подписва от него;“.
§ 18. Член 41 се изменя така:
„Чл. 41. За временно спиране на регистрирано превозно средство от движение по чл. 40,
ал. 1, т. 2 собственикът представя документ за
самоличност и част втора на свидетелството за
регистрация на превозното средство.“
§ 19. В чл. 44 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) основният текст се изменя така:
„(1) За пускане в движение на превозно
средство собственикът представя документ
за самоличност и подава заявление, което се
попълва служебно и се подписва от него. Към
заявлението собственикът представя:“;
б) точки 1, 3 и 4 се отменят;
в) точка 5 се изменя така:
„5. документ за платена такса с изключение
на случаите, при които плащането е извършено
по електронен път и е обявено предоставянето
на електронна услуга;“.
2. В ал. 2 думите „ТАИС за КАТ“ се заменят
с „АИС КАТ“.
3. Създава се ал. 3:
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„(3) Информация за сключена застраховка
„Гражданска отговорност“ се получава по
служебен път от информационните системи
на Гаранционния фонд.“
§ 20. В § 2а от допълнителните разпоредби
думите „и двустранен констативен протокол за
пътнотранспортно произшествие“ се заличават.
§ 21. В § 18 от преходните и заключителните
разпоредби (обн., ДВ, бр. 57 от 2007 г.; изм.,
бр. 94 от 2009 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) основният текст се изменя така:
„(1) За първоначална регистрация на превозно средство, внесено в страната до 31.12.2006 г.,
собственикът представя документ за самоличност и подава заявление, което се попълва служебно и се подписва от него. Към заявлението
собственикът представя:“;
б) точки 2, 7 и 8 се отменят.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Информация за сключена застраховка
„Гражданска отговорност“ се получава по
служебен път от информационните системи
на Гаранционния фонд.“
§ 22. Приложение № 2 към чл. 12а, ал. 1,
т. 6 и чл. 12б, ал. 1, т. 6 се изменя така:

„ Приложение № 2
към чл. 12а, ал. 1, т. 6, чл. 12б, ал. 1, т. 6 и чл. 12в, ал. 1, т. 5
Д Е К Л А Р А Ц И Я
От .......................................................................................................................................................................... ,
(име, презиме, фамилия/за юридически лица – име, презиме, фамилия на управителя)

ЕГН ...............................................................................,
с постоянен адрес: ...............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
(гр./с., улица/ж.к. №/бл., вх., ет., ап.)
Попълва
Управител на юридическото лице ................................................................................... :
се за
(наименование на юридическото лице)
юридически
БУЛСТАТ/ЕИК ....................................................................................................................
лица
Седалище: .............................................................................................................................
(гр./с., улица/ж.к. №/бл., вх., ет., ап.)
С подписването на тази декларация декларирам, че:
на ............................................. г. в ............................................................., гр. ..................................................... ,
(дата)
(държава)
от ............................................................................................................................................................................
(физическо/юридическо лице)
закупих .................................................................................................. с рег. № ................................................... ,
(вид превозно средство)
марка ......................................................................................, модел .................................................................... ,
с идентификационен номер на рама ............................................................................................................... ,
двигател номер .....................................................................................................................................................
Превозното средство е влязло в Република България на: ............................................................................
(дата)
Забележка:
.................................................................................................................................................................................
Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: ................. г.
Подпис: .............................“
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§ 23. Приложение № 7 към чл. 30, ал. 3, т. 1 се изменя така:
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„ Приложение № 7
към чл. 30, ал. 3, т. 1
ДО
НАЧАЛНИК А НА
ОТДЕЛ „ПЪТНА ПОЛИЦИЯ“
ПРИ ГДНП
ЧРЕЗ: НАЧАЛНИК А НА
„ПЪТНА ПОЛИЦИЯ“

ПРИ
................................................................................................................................................................................
З А Я В Л Е Н И Е
От търговец:
................................................................................................................................................................................
БУЛСТАТ/ЕИК:
................................................................................................................................................................................
Регистриран по дело №
................................................................................................................................................................................
на Окръжен съд
................................................................................................................................................................................
Седалище и адрес на управление: ................................................................................................................... ,
тел./факс ....................................................., e-mail адрес .....................................................................................
GSM:
................................................................................................................................................................................
Адрес за кореспонденция
................................................................................................................................................................................
Управител
............................................................................................................................................................................... ,
ЕГН
................................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
Господин началник,
Моля да ни бъдат предоставени за ползване ......... комплекта временни табели с регистрационни
номера за придвижване на автомобили, собственост на търговеца.
Търговецът е вносител/производител на нови автомобили от следните марки:
................................................................................................................................................................................
Търговецът извършва търговска дейност с автомобили, втора употреба, от следните марки:
................................................................................................................................................................................
Дневникът за завеждане на табелите ще се съхранява на адрес:
................................................................................................................................................................................
За водене на дневника ще бъде упълномощен:
............................................................................................................................................................................... ,
ЕГН ............................................, служител на търговеца.
Справка за временните табели с регистрационен номер ще може да се прави на тел.
................................................................................................................................................................................
Запознат съм с реда и условията за ползване на табелите.
Прилагам следните документи:
1. Списък на регистрираните търговски обекти (автокъщи).
2. Списък с данните на лицата, които ще отговарят и ползват временните табели с регистрационен
номер.
3. Декларации съгласно Закона за защита на личните данни и копия от трудов или граждански договор на лицата по предходната точка.
4. Декларация, че кандидатстващият търговец не е в производство по обявяване в несъстоятелност.
5. Документ, удостоверяващ, че основната търговска дейност на лицето по чл. 30, ал. 1 е внос, производство и/или продажба на превозни средства.
Дата: ......... 20.... г.
Управител:
(......................................................)
(подпис, печат, име и фамилия)“
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 24. В § 2 от допълнителните разпоредби
се създава т. 14:
„14. „Основна търговска дейност“ е внос,
производство и/или продажба на превозни
средства, представляваща повече от половината от обема на общата търговска дейност
на търговеца за една календарна година.“
§ 25. (1) До 1 юли 2020 г. собственикът
представя:
1. док у мен т за ск л ючена зас т ра ховк а
„Гражданска отговорност“ – при подаване
на заявление по чл. 12, ал. 1, чл. 12а, ал. 1,
чл. 12б, ал. 1, чл. 12в, ал. 1, чл. 15, ал. 1,
чл. 27, ал. 2, чл. 39, ал. 2 или чл. 44, ал. 1
от Наредба № I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в
движение, временно отнемане, прекратяване
и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени
от тях, и реда за предоставяне на данни за
регистрираните пътни превозни средства
(ДВ, бр. 31 от 2000 г.) или по § 18, ал. 1 от
преходните и заключителните разпоредби
на Наредбата за изменение и допълнение на
Наредба № I-45 от 2000 г. за регистрацията,
отчета, пускането в движение и спирането
от движение на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях (ДВ,
бр. 57 от 2007 г.);
2. удостоверение за изменение в конструкцията, издадено по реда на наредбата
по чл. 146, ал. 1 от Закона за движение по
пътищата (ЗДвП) – при подаване на заявление по чл. 15, ал. 1 от Наредба № I-45 от
2000 г. за регистриране, отчет, спиране от
движение и пускане в движение, временно
отнемане, прекратяване и възстановяване
на регистрацията на моторните превозни
средства и ремаркета, теглени от тях, и реда
за предоставяне на данни за регистрираните
пътни превозни средства;
3. у ведомление от лицензиран заст раховател за взето решение за изплащане на
тотална щета – при подаване на заявление
по чл. 18а, ал. 1.
(2) След 1 юли 2020 г. информаци ята,
съдържаща се в документите по ал. 1, се
пол у чава от звената „Път на полици я“ в
СДВР/ОДМВР по служебен път:
1. за документ за сключена застраховка
„Гражданска отговорност“ и за уведомление
от лицензиран застраховател за взето решение
за изплащане на тотална щета – от информационните системи на Гаранционния фонд;
2. удостоверение за изменение в конструкцията, издадено по реда на наредбата по
чл. 146, ал. 1 ЗДвП – от информационните
системи на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
§ 26. Наредбата влиза в сила от 1 юли
2019 г. с изключение на:
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1. Параграф 6, т. 2 и § 8, които влизат в
сила от 1 декември 2019 г.
2. Параграф 2, т. 3, § 3, т. 2, § 4, т. 2, § 5,
т. 2, § 7, т. 4 и 5, § 9, т. 4, § 13, т. 2, § 16, т. 2,
§ 19, т. 3 и § 21, т. 2, които влизат в сила от
1 юли 2020 г.
Министър:
Младен Маринов
4507

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменен ие и доп ъ лнен ие на
Наредбата за изменение и допълнение на
Наредба № 10 от 2009 г. за условията и реда
за заплащане на лекарствени продукти по
чл. 262, ал. 6, т. 1 и 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина,
на медицински изделия и на диетични храни
за специални медицински цели, както и на
лекарствени продукти за здравни дейности
по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето
(ДВ, бр. 17 от 2019 г.)
Параграф единствен. В § 37 от преходните и заключителните разпоредби се правят
следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се поставя запетая и
се добавя „с изключение на лекарствените
продукт и при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни
интервенции при пациенти с вродени коагулопатии, включени в пакета, определен
с наредбата по чл. 45, ал. 2 от Закона за
здравното осигуряване, които НЗОК заплаща
на изпълнителите на болнична медицинска
помощ извън стойността на оказваните медицински услуги“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) При прилагане на механизма разходите на НЗОК за лекарствените продукти
при ж ивотозастрашаващи кръвоизливи и
спешни оперативни и инвазивни интервенции
при пациенти с вродени коагулопатии не се
включват във:
1. годишния бюджет за 2019 г. за основна
група лекарствени продукти „В“, посочена
в чл. 35, ал. 1, буква „в“;
2. при изчисляване на тримесечните и
годишното надвишения за основната група
по т. 1;
3. при изчисляване на сумите за надвишения, установени при прилагане на механизма, подлежащи на директни плащания,
за лекарствените прод у к ти от основната
група по т. 1.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
Министър:
Кирил Ананиев
4478
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МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
НАРЕДБА № Н-9
от 10 юни 2019 г.

за условията, реда и начина за организиране и провеждане на изпити за придобиване
на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определят условията, редът и начинът за организиране
и провеждане на изпити за придобиване на
сертификат „вътрешен одитор в публичния
сектор“.
Чл. 2. Целта на наредбата е да осигури:
1. прозрачност, надеждност и обективност
на изпитната процедура;
2. придобиването на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“ само от
лица, притежаващи необходимите знания за
извършване на дейността по вътрешен одит
в публичния сектор.
Чл. 3. (1) Изпит ът за при добиване на
сертификат „вътрешен одитор в публичния
сектор“ се провежда поне веднъж годишно
чрез решаване на тест:
1. в електронен вариант чрез електронна
система;
2. на хартиен носител.
(2) Изпитът за придобиване на сертификат
„вътрешен одитор в публичния сектор“ може
да се проведе чрез електронна система два
пъти в рамките на един ден.
(3) За допуснатите кандидати, на които не е
осигурена възможност за решаване на теста в
електронен вариант, се осигурява възможност
за решаване на теста на хартиен носител по
същото време.
Г л а в а

в т о р а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА К АНДИДАТСТВАНЕ
Чл. 4. (1) Кандидатите за придобиване на
сертификат „вътрешен одитор в публичния
сектор“ следва да имат завършено висше
образование.
(2) Кандидатите за участие в изпита извършват регистрация в модул „Сертифициране на
вътрешни одитори в публичния сектор“, част
от Информационната система за финансово
управление и контрол и вътрешен одит, чрез
която получават постоянен достъп до своя
персонален профил.
Чл. 5. (1) Датата и начинът на провеждане
на изпита се оповестяват чрез публикуване
на обявление на интернет страницата на
Министерството на финансите най-малко два
месеца преди провеждането на изпита. Обявлението се поставя и на общодостъпно място
в сградата на Министерството на финансите.
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(2) Обявлението за всеки следващ изпит
не може да бъде публикувано по-рано от три
месеца от датата на провеждане на предходния изпит.
Чл. 6. (1) За участие в изпита кандидатите
подават електронно заявление, към което
задължително прилагат сканирани копия на
попълнена и подписана декларация за придобито висше образование (приложение № 1) и
документ за платена държавна такса съгласно
чл. 53, ал. 2 от Закона за вътрешния одит в
публичния сектор.
(2) Заявлението по ал. 1 се подава в десетдневен срок от датата на публикуване на
обявлението за изпита чрез модул „Сертифициране на вътрешни одитори в публичния
сектор“ след успешна регистрация в модула.
(3) Кандидати с увреждания, които не могат самостоятелно да попълват отговорите от
теста, заявяват това обстоятелство и прилагат
сканирано копие на документ, удостоверяващ
съответното увреждане. Тези лица ще бъдат
подпомагани по време на изпита от квестор
по чл. 18.
(4) Кандидатите не се допускат до изпит,
когато е налице някое от следните обстоятелства:
1. не е приложен документ, удостоверяващ
обстоятелствата по ал. 1 и по ал. 3, в случай
че е приложимо;
2. имената на задълженото лице в документа
за платена такса за явяване на изпит не съответстват с имената на кандидата, посочени в
електронното заявление за участие в изпита;
3. имената на кандидата за участие в изпита,
посочени в декларацията по ал. 1 (приложение
№ 1), не съответстват с имената, посочени в
електронното заявление по ал. 1;
4. установено в деня на изпита несъответствие между имената на кандидата, единен
граждански номер/личен номер/личен номер
за чужденец, посочени в заявлението за участие в изпита, с личните данни, посочени в
документа за самоличност на кандидата.
(5) Комисията по чл. 13 проверява обстоятелствата по ал. 1 и изготвя протокол за
допуснатите и недопуснатите кандидати.
Чл. 7. В четиринадесетдневен срок след
изтичане на срока по чл. 6, ал. 2 кандидатите за придобиване на сертификат „вътрешен
одитор в публичния сектор“ се уведомяват
за статуса си на „допуснат“/„недопуснат“ до
изпита чрез своя потребителски профил в
модул „Сертифициране на вътрешни одитори
в публичния сектор“.
Чл. 8. Кандидат, чийто тест е анулиран
поради опит за преписване, не се допуска до
изпит за придобиване на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“ за срок от
две години считано от датата на анулиране
на теста.
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Г л а в а

т р е т а

ОРГА Н ИЗ А Ц И Я И ПОД Г О Т ОВК А Н А
ИЗПИТА
Чл. 9. Кандидатите за придобиване на
сертификат „вътрешен одитор в публичния
сектор“ полагат изпит чрез решаване на тест
в електронен вариант или на хартиен носител.
Чл. 10. (1) Тестът се състои от 90 въпроса,
всеки с четири възможни отговора, от които
само един е верен.
(2) Продължителността на изпита е три часа.
Чл. 11. Тестът включва въпроси от следните области:
1. вътрешен одит в публичния сектор,
Международни стандарти за професионалната
практика по вътрешен одит – не по-малко от
50 % от въпросите в теста;
2. финансово управление и контрол в публичния сектор – до 30 % от въпросите в теста;
3. законодателство, свързано с публичния
сектор (бюджетен процес, държавна администрация, счетоводство, обществени поръчки,
търговски дружества с държавно и/или общинско участие в капитала, държавни и общински
предприятия) – до 20 % от въпросите в теста.
Чл. 12. (1) Министърът на финансите в срок
до един месец преди датата на провеждане на
изпита може да възложи изготвяне на въпроси
за теста на определени от него съставители.
Директорът на дирекция „Методология на
контрола и вътрешен одит“ в Министерството
на финансите не може да бъде определян за
съставител.
(2) Текущ контрол по изпълнение на задълженията на съставителите във връзка с изготвянето на въпросите и сроковете за тяхното
представяне се осъществява от директора на
дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ в Министерството на финансите.
(3) Всички лица, свързани с изготвянето на
въпросите, организирането и провеждането на
изпита, както и оценяването на резултатите,
подписват декларация за неразгласяване на
информация, станала им известна във връзка
с изпитите (приложение № 2).
(4) Декларациите по ал. 3 се съхраняват в
дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ до следващия изпит.
Чл. 13. (1) Министърът на финансите определя изпитна комисия в срок до един месец
преди датата на провеждане на всеки изпит.
Председател ят и членовете на изпитната
комисия могат да бъдат представители на
Министерството на финансите. За председател
на изпитната комисия не може да бъде определян директорът на дирекция „Методология
на контрола и вътрешен одит“ в Министерството на финансите.
(2) Директорът на дирекция „Методология
на контрола и вътрешен одит“ в Министерството на финансите може да дава предло-
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жение за промяна в състава на комисията
при настъпване на обективна невъзможност
за изпълнение на задълженията на някой от
членовете.
(3) Една седмица преди датата на провеждане на изпита председателят на изпитната
комисия съвместно с директора на дирекция
„Методология на контрола и вътрешен одит“
в Министерството на финансите приема от
съставителите изготвените от тях въпроси.
(4) Два дни преди датата на провеждане на
изпита председателят на изпитната комисия
и директорът на дирекция „Методология на
контрола и вътрешен одит“ в Министерството
на финансите извършват подбор на въпросите при спазване на изискванията по чл. 11
и изготвят теста. Тестът се разработва в два
варианта, като за всеки вариант могат да се
съставят подварианти, които съдържат еднакви
въпроси в различна подредба. Вариантите се
запечатват в отделни непрозрачни пликове.
(5) В деня преди изпита един от членовете
на изпитната комисия изтегля в присъствието
на изпитната комисия и нотариус варианта,
по който ще се проведе изпитът, и го предава на председателя на изпитната комисия и
на директора на дирекция „Методология на
контрола и вътрешен одит“ в Министерството
на финансите.
(6) Председателят на изпитната комисия
и директорът на дирекция „Методология на
контрола и вътрешен одит“ в Министерството
на финансите отговарят за съхраняването на
изтегления вариант на тест при спазване на
изискванията за конфиденциалност.
(7) В ден я на изпита лицата по а л. 6
осигуряват предаването на тестовете на администраторите по чл. 16, когато изпитът
се провежда на хартиен носител, или на администраторите по чл. 17, когато изпитът се
провежда в електронен вариант.
Чл. 14. Мястото и часът за явяване на кандидата за провеждане на изпита се обявяват
в профила на кандидата за придобиване на
сертификат „вътрешен одитор в публичния
сектор“ в модул „Сертифициране на вътрешни
одитори в публичния сектор“ в срок до седем
дни преди датата на изпита.
Чл. 15. (1) Председателят на изпитната комисия и директорът на дирекция „Методология
на контрола и вътрешен одит“ в Министерството на финансите определят числеността на
администраторите и квесторите в зависимост
от броя на кандидатите и разпределението им
по изпитни зали.
(2) Преди провеждането на всеки изпит
министърът на финансите издава заповед, с
която определя администраторите и квесторите и тяхното разпределение по зали. При
неявяване на администратор по чл. 16 в деня
на изпита, директорът на дирекция „Мето-
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дология на контрола и вътрешен одит“ в
Министерството на финансите определя член
от изпитната комисия, който да го замести.
Чл. 16. Администраторите на зали отговарят за правилното протичане на изпита, като:
1. изготвят протокол за провеждане на
изпита (приложение № 3);
2. проверяват самоличността на кандидатите;
3. разда ват изп и т н и т е мат ериа л и п ри
провеждане на изпита на хартиен носител
или предоставят на кандидатите непрозрачен
плик с предварително подготвени два броя
листа с потребителско име и парола за вход
в електронната система при провеждане на
изпита в електронен вариант, на всеки един
от които в долната част е положен щемпел
на Министерството на финансите;
4. по време на изпита проверяват съответствието на уникалния идентификационен
номер на кандидатите, генериран от електронната система, и данните на кандидатите,
вписани в протокол (приложение № 5), когато
изпитът се провежда в електронен вариант;
5. наблюдават работата на квесторите;
6. следят за навременното приключване
на изпита и приемат изпитните материали
от кандидатите при провеждане на изпита
на хартиен носител или приемат пликовете
със съдържащите се в тях два броя листа при
провеждане на изпита в електронен вариант;
7. предават изпитните материали на председателя на изпитната комисия при провеждане
на изпита на хартиен носител или пликовете
със съдържащите се в тях два броя листа при
провеждане на изпита в електронен вариант;
8. незабавно уведомяват председателя на
изпитната комисия и директора на дирекция
„Методология на контрола и вътрешен одит“
в Министерството на финансите при опит за
преписване или нарушаване на изискванията
по чл. 26, ал. 2 и 3.
Чл. 17. Администраторите на електронната
система:
1. в срок до седем дни преди изпита получават от председателя на изпитната комисия
данните на допуснатите до изпита кандидати;
2. въвеждат в електронната система данните
на допуснатите до изпита кандидати, с което
осигуряват достъпа им до изпитния тест в
деня на изпита;
3. в деня на изпита запознават кандидатите
с основните правила за работа с електронната
система;
4. отговарят за функционирането на електронната система по време на изпита;
5. изготвят протокола по чл. 16, т. 4 (приложение № 5);
6. предоставят индивидуален протокол (приложение № 6) за резултата на всеки кандидат
на електронен и хартиен носител;
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7. предоставят обобщен протокол за резултатите от изпита (приложение № 7) на
електронен и хартиен носител.
Чл. 18. Квесторите са лица, които не са
експерти в областта на вътрешния одит и
осигуряват спазване на реда по време на
провеждане на изпита, като:
1. подпомагат администраторите по чл. 16;
2. разпределят кандидатите по места в
залите за провеждане на изпита;
3. контролират влизането и излизането от
изпитните зали;
4. наблюдават спазването на изискванията
по чл. 26, ал. 2 и 3 и по чл. 36, ал. 2 и 3 от
кандидатите и при констатирани нарушения
уведомяват администраторите по чл. 16.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ В ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ
Чл. 19. Администраторите по чл. 16 и квесторите са длъжни да се явят в деня на изпита
най-късно до 8,00 ч., а администраторите по
чл. 17 са длъжни да се явят до 7,30 ч.
Чл. 20. Влизането на кандидатите в залите
започва в 8,30 ч. след проверка на тяхната
самоличност и сверяване с данните от протокола по чл. 16, т. 1 (приложение № 3).
Чл. 21. Изпитът се провежда на персонални компютри в специално обособени за
целта зали.
Чл. 22. Кандидатите заемат своите места до
9,10 ч. Закъснелите кандидати могат да бъдат
допуснати до изпит само ако администраторите по чл. 16 не са прочели указанията за
начина на провеждане на изпита.
Чл. 23. (1) В 9,10 ч. администраторите по
чл. 17 запознават кандидатите с начина на
работа с електронната система.
(2) В 9,20 ч. администраторите по чл. 16
прочитат указанията за провеж дането на
изпита (приложение № 4).
Чл. 24. (1) В 9,30 ч. администраторите по
чл. 17 отключват електронната система, администраторите по чл. 16 обявяват началото
на изпита и кандидатите влизат в системата
с предоставените им потребителско име и
парола.
(2) След влизане в системата на основния
екран се визуализират изтегленият вариант
на тест, въпросите от теста, датата, оставащото време до края на изпита, имената на
кандидата по документ за самоличност, единен граждански номер/личен номер/личен
номер за чужденец и генерираният уникален
идентификационен номер.
Чл. 25. Администраторите по чл. 17 изготвят протокола по чл. 16, т. 4 (приложение № 5).
Протоколът се подписва от всички кандидати
за удостоверяване на верността на данните.
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Чл. 26. (1) По време на провеж дането
на изпита в залите се забранява влизането
на външни лица освен лицата от изпитната
комисия, администраторите, квесторите и
директора на дирек ци я „Методологи я на
контрола и вътрешен одит“ в Министерството
на финансите.
(2) На кандидатите е забранено да влизат в
разговор помежду си, да си предават бележки,
както и да използват мобилни телефони или
други електронни устройства освен предоставената им техника за провеждане на изпита.
(3) На кандидатите е забранено да изнасят
писмени материали от залата.
Чл. 27. По време на изпита кандидатите
могат да напускат залата при необходимост,
като се придружават от един от квесторите. Преди напускане на залата кандидатите
предават писмените си материали на администратора по чл. 16 и се подписват в списък
към протокола по чл. 16, т. 1. При връщане
в залата кандидатите получават писмените
си материали и се подписват в списъка към
протокола по чл. 16, т. 1.
Чл. 28. (1) При опит за преписване или
при нарушаване на изискванията по чл. 26,
ал. 2 и 3 тестът се анулира. Решението за
анулиране се взема от изпитната комисия и
директора на дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ в Министерството на
финансите. Администраторите по чл. 17 прекратяват достъпа на кандидата до електронна
система и поставят надпис „АНУЛИРАН“ на
протокола по чл. 17, т. 6 (приложение № 6).
(2) Протоколът по чл. 17, т. 6 се поставя в
отделен плик и се описва в отделен протокол,
като се посочват и причините за анулиране.
Чл. 29. (1) След изтичане на времето по
чл. 10, ал. 2 администраторите по чл. 16 обявяват края на изпита и достъпът на кандидатите до електронната система се прекратява.
(2) Кандидатите поставят и запечатват в
плик пред администратора по чл. 16 предоставените им два броя листа, на всеки един от
които в долната част е положен щемпел на
Министерството на финансите, и се подписват
в протокола по чл. 16, т. 1 (приложение № 3).
(3) Когато кандидатът приключи преди
изтичане на регламентираното време, той
напуска залата, след като предаде материалите
по реда на ал. 2.
Чл. 30. (1) Администраторите по чл. 16
сверяват броя на предадените пликове с
броя на явилите се кандидати, отбелязани в
протокола по чл. 16, т. 1 (приложение № 3).
(2) Администраторите предават пликовете
и протоколите по чл. 16, т. 1 и 4 на председателя на изпитната комисия веднага след
приключване на изпита.
Чл. 31. (1) При обективна невъзможност по
едно и също време да се осигурят персонални
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компютри на всички кандидати в рамките на
деня се провежда втори изпит, като:
1. администраторите по чл. 16 и квесторите
са длъжни да се явят най-късно до 14,00 ч.,
а администраторите по чл. 17 – до 13,30 ч.;
2. влизането на кандидатите в залите започва в 14,30 ч. след проверка на самоличността
и сверяване с данните от протокола по чл. 16,
т. 1 (приложение № 3);
3. кандидатите заемат своите места до
15,10 ч.; закъснелите кандидати могат да бъдат
допуснати до изпит само ако администраторите по чл. 16 не са прочели указанията за
начина на провеждане на изпита;
4. в 15,10 ч. администраторите по чл. 17
запознават кандидатите с начина на работа
с електронната система;
5. в 15,20 ч. администраторите по чл. 16
прочитат указанията за провеж дането на
изпита (приложение № 4);
6. в 15,30 ч. администраторите по чл. 17
отключват електронната система, администраторите по чл. 16 обявяват началото на изпита
и кандидатите влизат в системата с предоставените им потребителско име и парола;
7. след влизане в системата на основния
екран се визуализират изтегленият вариант
на тест, въпросите от теста, датата, оставащото време до края на изпита, имената на
кандидата по документ за самоличност, единен граждански номер/личен номер/личен
номер за чужденец и генерираният уникален
идентификационен номер.
(2) Изпитната процедура протича в съответствие с реда и начина, определени в
чл. 25 – 30.
Г л а в а

п е т а

ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ НА ХАРТИЕН
НОСИТЕЛ
Чл. 32. Администраторите и квесторите
са длъжни да се явят в деня на изпита найкъсно до 8,00 ч.
Чл. 33. Влизането на кандидатите в залите
започва в 8,30 ч. след проверка на тяхната
самоличност и сверяване с данните от протокола по чл. 16, т. 1 (приложение № 3).
Чл. 34. Кандидатите заемат своите места до
9,20 ч. Закъснелите кандидати могат да бъдат
допуснати до изпит само ако до момента не
са раздадени изпитните тестове.
Чл. 35. (1) В 9,30 ч. администраторите по
чл. 16 прочитат указания за провеждане на
изпита (приложение № 8).
(2) След прочитане на указанията по ал. 1
администраторите раздават на всеки кандидат незапечатан плик, съдържащ екземпляр
от теста, малък незапечатан плик с идентификационен фиш в него (приложение № 9) и
карта за попълване на отговорите (приложение № 10), след което обявяват точния час на
започване на изпита.
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(3) Кандидатите попълват картата за попълване на отговорите само със знак „х“,
отбел язан със син или черен химика л в
предназначените за целта полета. За всеки
въпрос се отбелязва само един отговор. Не
се допуска поставянето на знаци, различни
от „х“, рисунки, лого, подписи и думи върху
картата за попълване на отговорите.
Чл. 36. (1) По време на провеж дането
на изпита в залите се забранява влизането
на външни лица освен лицата от изпитната
комисия, администраторите, квесторите и
директора на дирек ци я „Методологи я на
контрола и вътрешен одит“ в Министерството
на финансите.
(2) На кандидатите е забранено да влизат в
разговор помежду си, да си предават бележки
и да използват мобилни телефони или друга
електронна техника.
(3) На кандидатите е забранено да изнасят
тестове и други писмени материали от залата.
Чл. 37. По време на изпита кандидатите
могат да напускат залата при необходимост,
като се придружават от един от квесторите. Преди напускане на залата кандидатите
предават изпитните си материали на администраторите по чл. 16 и се подписват в списък
към протокола по чл. 16, т. 1. При връщане в
залата кандидатите получават изпитните си
материали и се подписват в протокола.
Чл. 38. (1) При опит за преписване или
при нарушаване на изискванията по чл. 36,
ал. 2 и 3 тестът се анулира. Решението за
анулиране се взема от изпитната комисия
и директора на дирекция „Методология на
контрола и вътрешен одит“.
(2) Анулираните тестове се поставят в отделен плик и се описват в отделен протокол,
като се посочват и причините за анулиране.
Чл. 39. (1) Администраторите отбелязват
на видно място в залите точното време на
започване и приключване на изпита. Времето,
оставащо до приключването на изпита, се
записва на всеки час.
(2) Петнадесет минути преди края на изпита
администраторите обявяват оставащото време.
Чл. 40. (1) След изтичане на определеното
време за попълване на теста администраторите
обявяват приключването на изпита. Всички
кандидати задължително преустановяват работата по теста.
(2) Кандидатите поставят и запечатват в
плик пред администраторите всички изпитни
материали – малък плик с идентификационен
фиш, карта за попълване на отговорите и тест,
предават го и се подписват в протокола по
чл. 16, т. 1 (приложение № 3).
(3) В случай че кандидатът приключи преди изтичане на регламентираното време, той
напуска залата, след като предаде изпитните
материали по реда на ал. 2.

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 9

Чл. 41. (1) Администраторите по чл. 16 сверяват броя на предадените пликове с изпитни
материали с броя на явилите се кандидати,
отбелязани в протокола по чл. 16, т. 1 (приложение № 3).
(2) Администраторите предават пликовете
и протоколите по чл. 16, т. 1 на председателя
на изпитната комисия веднага след приключване на изпита.
Чл. 42. (1) Председателят на изпитната
комисия и директорът на дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ в
Министерството на финансите осигуряват
съх ранениет о на п ликовет е с изпи т ни т е
материали и протоколите след провеждане
на изпита при спазване на изискванията за
защита и сигурност на информацията.
(2) Всички материали от проведения изпит
се съхраняват в дирекция „Методология на
контрола и вътрешен одит“ до следващата
изпитна сесия.
Г л а в а

ш е с т а

ОЦ Е Н Я В А Н Е Н А РЕ З У Л ТАТ И Т Е О Т
ИЗПИТА , ПРОВЕДЕН В ЕЛЕКТРОНЕН
ВАРИАНТ
Чл. 43. (1) Оценяването на резултатите от
проведения изпит в електронен вариант се
извършва чрез електронната система.
(2) След приключване на изпита администраторите по чл. 17 изготвят протокола по
чл. 17, т. 6 (приложение № 6).
(3) Изпитът се счита за успешно издържан,
когато кандидатът е отговорил правилно наймалко на 60 от съдържащите се в електронния
тест въпроси.
(4) Администраторите по чл. 17 изготвят
протокол по чл. 17, т. 7 (приложение № 7).
(5) Протоколите по ал. 2 и 4 се предават на
изпитната комисия и директора на дирекция
„Методология на контрола и вътрешен одит“ в
Министерството на финансите на електронен
и хартиен носител с приемно-предавателен
протокол в срок до три работни дни от приключването на изпита.
(6) Изпитната комисия изготвя протокол
за издържа лите и неиздържа лите изпита
кандидати.
Г л а в а

с е д м а

ОЦ Е Н Я В А Н Е Н А РЕ З У Л ТАТ И Т Е О Т
И ЗП И ТА , П Р ОВЕ Д Е Н Н А Х А Р Т И Е Н
НОСИТЕЛ
Чл. 44. Изпитната комисия разпечатва
последователно всеки един плик, изважда
изпи т ни те материа ли от него и поставя
петцифрен номер върху големия плик, върху
малкия запечатан плик, върху горния ляв
ъгъл на картата за попълване на отговорите
и върху горния ляв ъгъл на теста. Номерът е
уникален за всеки кандидат.
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Чл. 45. Председателят на изпитната комиси я разпределя за проверка картите с
попълнените отговори между членовете на
изпитната комисия. Всеки член на изпитната
комисия получава срещу подпис екземпляр от
протокола за оценяване (приложение № 11).
Чл. 46. (1) При проверката на картите за
попълване на отговорите за неверни отговори
се приемат:
1. липсата на отбелязан отговор;
2. отбелязани два или повече отговора;
3. отговорите, отбелязани само с молив.
(2) Тестът се анулира, когато върху картата
за попълване на отговорите са поставени знаци, различни от „х“, рисунки, лого, подписи
и думи или отговорите са отбелязани с цвят,
различен от син или черен. Анулираните
тестове се поставят в отделен плик и се отбелязват в протокола по чл. 48, ал. 3.
Чл. 47. Изпитната комисия съвместно с
директора на дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ в Министерството на
финансите разпечатва номерираните малки
пликове с имената на кандидатите и попълва
протокола за оценяване (приложение № 11),
така че резултатите от изпитната работа да
отговарят на имената по документ за самоличност и единен граждански номер/личен
номер/личен номер за чужденец на съответния кандидат.
Чл. 48. (1) Изпитът се счита за успешно
издържан, когато кандидатът е отговорил
правилно най-малко на 60 от съдържащите
се в теста въпроси.
(2) Всички тестове, съдържащи между 55
и 65 верни отговора, се проверяват от втори
член на изпитната комисия.
(3) Изпитната комисия изготвя протокол
за издържа лите и неиздържа лите изпита
кандидати.
Г л а в а

о с м а

ОБ Я В Я В А Н Е Н А Р Е З У Л Т А Т И Т Е О Т
ИЗПИТА
Чл. 49. Индивидуалният резултат от проведения изпит за придобиване на сертификат
„вътрешен одитор в публичния сектор“ се
публикува в профила на съответния участник
в модул „Сертифициране на вътрешни одитори
в публичния сектор“ в срок до четиринадесет
дни от провеждането му в електронен вариант
и в срок до тридесет дни от провеждане на
изпита на хартиен носител.
Чл. 50. Преразглеждане на оценките от
тестовете не се допуска.
Чл. 51. (1) Министърът на финансите издава
сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“ на всички кандидати, успешно издържали
изпита, в срок до 14 дни след публикуването
на резултатите по чл. 49. Сертификатите се
получават след представяне на документ за
платена държавна такса за издаване на сертификат.

ВЕСТНИК

БРОЙ 47

(2) Лицата, придобили сертификат, се
вписват в регистъра по чл. 50 от Закона за
вътрешния одит в публичния сектор.
(3) При необходимост от издаване на
дубликат се подава молба до министъра на
финансите. Сертификатът се получава в едномесечен срок от подаване на молбата и след
представяне на документ за платена държавна
такса за издаване на дубликат на сертификата.
Г л а в а

д е в е т а

СЪХРАНЕНИЕ И РЕД ЗА ПРЕГЛЕД НА
ИЗПИТНИТЕ МАТЕРИАЛИ
Чл. 52. (1) Председателят на изпитната
комисия и директорът на дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ осигуряват
съхранението на пликовете с материалите от
изпита, протоколите по чл. 16, т. 1 и 4 и протоколите по чл. 17, т. 6 и 7 след провеждане
на изпита при спазване на изискванията за
защита и сигурност на информацията.
(2) Всички материали от проведения изпит
се съхраняват в дирекция „Методология на
контрола и вътрешен одит“ в Министерството
на финансите до следващата изпитна сесия.
Чл. 53. (1) В срок до три месеца от обявяване на резултатите от изпита всеки участник
може да заяви в писмена форма пред директора на дирекция „Методология на контрола
и вътрешен одит“ желанието си да прегледа
оценените си изпитни материали.
(2) Преглеж дането на материа ли те се
осъществява в сградата на Министерството
на финансите в предварително определени
от директора на дирекция „Методология на
контрола и вътрешен одит“ в Министерството
на финансите ден и час в присъствието на
служител на дирекцията.
(3) При изпит, проведен в електронен вариант, на участника в изпита се предоставя
възможност за преглед на протокола по чл. 17,
т. 6 и копие на изпитния тест.
(4) При изпит, проведен на хартиен носител, на участника в изпита се предоставя
възможност за преглед на теста, копие на
картата за попълване на отговорите и копие
на идентификационния фиш.
(5) Участникът в изпита не може да изнася
материалите по ал. 3 или 4 извън сградата на
Министерството на финансите, да ги снима,
фотокопира или възпроизвежда по друг начин.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Наредбата се издава на
основание чл. 53, ал. 1 от Закона за вътрешния
одит в публичния сектор и отменя Наредба
№ Н-7 от 2017 г. за условията, реда и начина
за организиране и провеждане на изпити за
придобиване на сертификат „вътрешен одитор
в публичния сектор“ (ДВ, бр. 83 от 2017 г.).
Министър:
Владислав Горанов
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Приложение № 1
към чл. 6, ал. 1
Д Е К Л А РА Ц И Я
по чл. 6, ал. 1 от Наредба № Н-9 от 2019 г. за условията, реда и начина за организиране и провеждане на изпити за придобиване на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“
Долуподписаният(ата) .................................................................................................................................... ,
(име, презиме и фамилия)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ ................................................................................................................................................. ,
лична карта № ................................................................................................................................................. ,
изд. на ............................................................................................................................................................ г.
от ....................................................................................................................................................................... ,
адрес: ..................................................................................................................................................................
ДЕКЛАРИРАМ, че:
Имам завършено висше образование.
Декларатор:

Дата: ..................


............................
(подпис)

Приложение № 2
към чл. 12, ал. 3
Д Е К Л А РА Ц И Я
по чл. 12, ал. 3 от Наредба № Н-9 от 2019 г. за условията, реда и начина за организиране и провеждане на изпити за придобиване на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“
Долуподписаният(ата) ................................................................................................................................ ,
ЕГН/ЛН/ЛНЧ ............................................................................................................................................. ,
лична карта № ............................................................................................................................................ ,
изд. на ........................................................................................................................................................ г.
от .................................................................................................................................................................. ,
адрес: ........................................................................................................................................................... ,
тел.: ............................................................................................................................................................... ,
в качеството на ............................................................................................................................................
(съставител, председател на изпитната комисия, член на изпитната комисия, администратор на зала, администратор на електронната система, квестор, друг служител, свързан с организацията и провеждането на изпита)
ДЕК ЛАРИРАМ, че:
Няма да разгласявам информация, станала ми известна във връзка с изпита за придобиване на
сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“.
Декларатор:
Дата: ..................
............................

(подпис)

Приложение № 3
към чл. 16, т. 1

ПРОТОКОЛ № 1
№

Имена по документ
за самоличност на
кандидата

ЕГН/ЛН/ЛНЧ
на кандидата

1

2

3

Потребителско Явил се
Подпис на кандииме от модул на изпита дата, предал изпитСВОПС
ните материали
4

5

6

Забележки
7

1. ……….….............……………..................................
(име и фамилия: ..........................................)
администратор
2. ……….….............……………..................................
(име и фамилия: ..........................................)
квестор
3. ……….….............……………..................................
(име и фамилия: ..........................................)
квестор
4. ……….….............……………..................................
(име и фамилия: ..........................................)
квестор

С Т Р.
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Приложение № 4
към чл. 23, ал. 2
УК АЗАНИЯ ЗА НАЧИНА НА ПРОВЕЖДАНЕ
НА ИЗПИТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СЕРТИФИК АТ „ВЪТРЕШЕН ОДИТОР В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР“
Уважаеми кандидати,
Моля, изключете всички мобилни телефони
или други лични електронни устройства.
Пред Вас трябва да има само принадлежности
за писане.
По време на изпита Ви е забранено да влизате
в разговор помежду си, да си предавате бележки
и да използвате мобилни телефони или други
електронни устройства освен предоставената Ви
техника за провеждане на изпита. Забранено Ви
е да изнасяте писмени материали от залата.
По време на изпита администратор от залата
ще Ви предостави за подпис протокол, удостоверяващ съответствието на данните в него с тези
от персоналния Ви компютър.
Може да напускате залата само при необходимост, като ще бъдете придружени от квестор.
Преди напускане на залата предавате изпитните
си материали на администратора на залата, като
в списъка към протокола за провеждане на изпита се записва точният час на излизане и се
подписвате. При връщане в залата в списъка към
протокола за провеждане на изпита се отбелязва
часът, подписвате се и получавате писмените си
материали.
На всеки от Вас е предоставено потребителско
име и парола за вход в електронната система.

ВЕСТНИК

При влизането Ви в системата на основния
екран ще се визуализират изтегленият вариант
на тест, въпросите от теста, датата, оставащото
време до края на изпита, имената на кандидата
по документ за самоличност, единен граждански
номер/личен номер/личен номер за чужденец и
генерираният уникален идентификационен номер.
Тестът Ви ще бъде анулиран:
1. при опит за преписване;
2. при влизане в разговор с други кандидати;
3. при опит за предаване на бележки, използване на мобилни телефони или други електронни
устройства освен предоставената Ви техника за
провеждане на изпита, или при изнасяне на писмени материали от залата.
Продължителността на изпита е три часа. Времето, оставащо до края на изпита, се визуализира
на персоналния Ви компютър.
Петнадесет минути преди края на изпита администраторът на залата обявява оставащото време.
След изтичане на определеното за решаване
на теста време се обявява приключване на изпита и достъпът Ви до електронната система се
прекратява.
Вие поставяте и запечатвате в плик пред администратора на залата предоставените Ви два
броя листа с потребителско име и парола за вход
в електронната система за провеждане на изпита
в електронен вариант, на които в долната част е
положен щемпел на Министерството на финансите.
Тестът се състои от 90 въпроса. На всеки
въпрос са дадени четири възможни отговора, от
които само един е верен. При липса на отбелязан
отговор се приема, че отговорът е невер ен.

ПРОТОКОЛ № 2
№ Имена по документ за
по самоличност на кандиред
дата
1
2

ЕГН/ЛН/ЛНЧ
на кандидата
3
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Приложение № 5
към чл. 16, т. 4

Потребителско име за
Уникален
Подпис
достъп до електронна- идентификаци- на кандита система
онен номер
дата
4
5
6

Администратор на системата:
………………………………………………………….................................................................................................................................
(име, фамилия, подпис)
Администратор на зала:
………………………………………………………...............................................................…..................................................................
(име, фамилия, подпис)

Приложение № 6
към чл. 17, т. 6
ИНДИВИДУАЛЕН ПРОТОКОЛ № ……..
Имена по документ за самоличност на кандидата: .................................................................................
ЕГН/ЛН/ЛНЧ на кандидата: .......................................................................................................................
Потребителско име за достъп до електронната система: ........................................................................
Уникален идентификационен номер: ..........................................................................................................
Дата на изпита: ...................................
Вариант на изпитния тест: .......................
Начало на изпита: ...............................
Край на изпита: .........................................
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Въпрос №

ВЕСТНИК

Отговор, посочен от кандидата

С Т Р. 6 3
Верен отговор

1
2
……..
Брой верни отговори: …………...............				
Администратор на системата:
..………………………….
(име и фамилия)

Подпис:
………………..

Брой грешни отговори: .........……………….

Председател на изпитната комисията:
……………………………....................
(име и фамилия)

Подпис:
………………..

Приложение № 7
към чл. 17, т. 7
ОБОБЩЕН ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПИТА, ПРОВЕДЕН В ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ
Потребителско име за Имена по документ за садостъп до електронна- моличност на кандидата
та система
1
2

ЕГН/ЛН/ЛНЧ
на кандидата

Брой верни
отговори

Брой неверни
отговори

3

4

5

Брой явили се на изпита кандидати: ……………..
Администратор на системата:
...........................................................
(име и фамилия)

Подпис:
………………..

Приложение № 8
към чл. 35, ал. 1
УКАЗАНИЯ ЗА НАЧИНА НА ПРОВЕЖДАНЕ
НА ИЗПИТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ „ВЪТРЕШЕН ОДИТОР В ПУБЛИЧНИЯ
СЕКТОР“
Уважаеми кандидати,
Моля, изключете всички мобилни телефони и
друга лична електронна техника.
Моля, приберете личните си вещи. Пред Вас
трябва да останат само принадлежностите за
писане.
Администраторът ще раздаде на всеки един от
Вас незапечатан плик, съдържащ екземпляр от
теста, малък незапечатан плик с идентификационен
фиш в него и карта за попълване на отговорите.
Мол я, попълнете четливо имената си по
документ за самоличност и единен граждански
номер, личен номер или личен номер за чужденец
в идентификационния фиш от малкия плик, след
което го сложете обратно в малкия плик.
По време на изпита Ви е забранено да влизате
в разговор помежду си, да си предавате бележки и
да използвате мобилни телефони или друга лична
електронна техника. Забранено ви е да изнасяте
тестове и други писмени материали от залата.

Изпитна комисия:
Директор на дирекция МКВО в МФ
.………………..……………………..
(име и фамилия)
Председател ……………………….............
(име и фамилия)
Членове:
1. …………………………..................................
(име и фамилия)
2. …………………………....................................
(име и фамилия)
3. …………………………...................................
(име и фамилия)

Подпис:
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..

По време на изпита можете да напускате залата
само при необходимост, като ще бъдете придружени
от квестор. Преди напускане на залата предавате изпитните си материали на администратора,
като в списъка към протокола за провеждане на
изпита се записва точният час на излизане и се
подписвате. При връщане в залата в списъка към
протокола за провеждане на изпита се отбелязва
часът, подписвате се и получавате изпитните си
материали.
Тестът Ви ще бъде анулиран:
1. при опит за преписване;
2. при влизане в разговор с други кандидати;
3. при опит за предаване на бележки, използване на мобилни телефони или друга електронна
техника или изнасяне на тестове и други писмени
материали от залата;
4. когато върху картата за попълване на отговорите са поставени знаци, различни от „х“,
рисунки, лого, подписи и думи или отговорите
са отбелязани с цвят, различен от син или черен.
Продължителността на изпита е три часа.
Времето, оставащо до предаването на теста, се
записва на всеки час. Петнадесет минути преди
края на изпита се обявява оставащото време.
След изтичане на определеното за попълване
на теста време администраторът на залата обявява
приключването на изпита.

С Т Р.
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Вие преустановявате работа по теста.
Поставяте и запечатвате в плик пред администратора всички изпитни материали – малък плик
с идентификационен фиш, картата за попълване
на отговорите и тест, предавате го и се подписвате
в протокола за провеждане на изпита.
Тестът се състои от 90 въпроса. На всеки
въпрос са дадени четири възможни отговора,
от които само един е верен. При отбелязване
на два или повече отговора на даден въпрос се
приема, че отговорът е неверен. При липса на
отбелязан отговор, както и при отбелязване на
отговор само с молив се приема, че отговорът е

ВЕСТНИК
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неверен. Върху съответните полета от картата за
попълване на отговорите се отбелязва със син
или черен химикал.

Приложение № 9
към чл. 35, ал. 2

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН ФИШ
..................................................................................
(имена по документ за самоличност на кандидата)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ
Дата: ...............

Подпис на кандидата: ..............

Приложение № 10
към чл. 35, ал. 2
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Приложение № 11
към чл. 45
ПРОТОКОЛ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
№
Имена по документ за саБрой верни отговори Брой неверни отговори
карта
моличност на кандидата
1

2

3

Предал картите:

4

ЕГН/ЛН/ЛНЧ
на кандидата
5

Приел картите:

………………………………………….............................................. …………………………………………................................................
(председател на изпитната комисия)
(член на изпитната комисия)
Дата:
.........................................................................................

Дата:
..........................................................................................

Предал проверените карти:

Приел проверените карти:

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

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

(член на изпитната комисия)

Дата:
........................................................
4534

ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 15652
от 14 декември 2018 г.

по административно дело № 11440 от 2017 г.
Върховният административен съд на Република България – четвърто отделение, в съдебно заседание на трети декември две хиляди и
осемнадесета година в състав: председател:
Галина Матейска, членове: Тодор Петков,
Светослав Славов, при секретар Илиана
Илиева и с участието на прокурора Чавдар
Симеонов изслуша докладваното от съдията
Тодор Петков по адм. дело № 11440/2017 г.
Производството е по чл. 185 и сл. от А дминистративнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по жалба, подадена от сдружение „Венетица“ със седалище гр. Долна
бан я, с която се оспорва Методиката за
определяне на санкциите след плащане по
проекти по ПРСР 2007 – 2013, утвърдена от
изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“.
По реда на чл. 189, ал. 2 АПК по оспорване
на същата методика по делото са присъединени жалбите на ЕТ „Десислава Славейкова“,
ЕТ „ЕР-А Й-Д Ж И – Гергана Попова“, ЕТ
„Татяна Кипрова – Ловен и селски туризъм“,
„Валентино ПГМВ“ – ЕООД, и ЕТ „Валентина Павлова – ВМ“. Във всички жалби и
допълнително в съдебно заседание от процесуалните представители лично и в писмени
становища се излагат доводи за нищожност
на оспорения подзаконов нормативен акт

(председател на изпитната комисия)

Дата:
.......................................................

като „издаден извън правомощията и при
липса на компетентност на изпълнителния
директор на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, несъобразяване с админис т рат и вноп роизводс т вен и т е п ра ви ла п ри
издаването му, както и при липса на правно
основание за издаването му, поради което
се иска обявяването му за нищожен.
Ответникът в производството – изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“, чрез
процесуален представител релевира доводи за
неоснователност на всички жалби. Заявява,
че методиката не е обнародвана в „Държавен
вестник“, но независимо от това изпълнителният директор е притежавал материална
компетентност, като я е одобрил.
Върховният административен съд – четвърто отделение, в настоящия съдебен състав
приема жалбите за допустими, като съгласно
чл. 187, ал. 1 АПК оспорването не е обусловено от срок, подадени са от активно легитимирани лица с установен правен интерес
като ползватели на безвъзмездна финансова
помощ по проекти по Програмата за развитие
на селските райони (ПРСР) 2007 – 2013 и на
които са извършвани финансови корекции на
основание оспорената методика, а след като
обсъди основанията, посочени от оспорващите, и доводите на страните по делото във
връзка с тях, събраните доказателства и като
извърши служебна проверка за законосъобразността на обжалвания административен
акт по реда чл. 168, ал. 1 АПК на всички
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основания по чл. 146 от АПК, намира за
установено следното:
Оспорена е валидността на Методиката
за определяне на санкциите след плащане
по проекти по ПРСР 2007 – 2013, утвърдена
от изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ (наричана нататък за краткост „методиката“), която (съгласно посоченото в
нея) е разработена в съответствие с член 30
от Регламент (ЕС) № 65/2011 на Комисията
от 27 януари 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент
(ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение
на прилагането на процедури за контрол,
както и кръстосано спазване по отношение
на мерките за подпомагане на развитието
на селските райони и член 35 от Делегиран
регламент (ЕС) № 640/2014 на Комисията от
11 март 2014 г. за допълнение на Регламент
(ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент
и на Съвета по отношение на интегрираната
система за администриране и контрол и условията за отказ или оттегляне на плащанията
и административните санкции, приложими
към директните плащания, подпомагането
на развитието на селските райони и кръстосаното съответствие. Същата е публикувана
на сайта на ДФ „Земеделие“ на адрес: http://
www.prsr.bg/merki/index.html.
Методиката се прилага при неспазване на
критерии за допустимост, различни от размера на площите или броя на животните, както
и на ангажименти или други задължения.
Насоките за санкциите следва да се прилагат в случаи на нередности, които представляват нарушение на нормативни разпоредби,
както и на договорните отношения между
ДФЗ и ползвателите, получили безвъзмездна
финансова помощ по Програмата за развитие
на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
Изчисляването на санкцията за установени
след плащане нарушения се извършва на
база оторизираната по сключения договор
финансова помощ.
Санк ции те за ви довете нару шени я на
нормативни и/или договорни задължения
от страна на ползвателите са в размери,
определени съгласно приложение № 1, като
се отчитат тежестта, степента, продължителността и системността на неспазването,
п ри спа зва не на п ра ви лата, пос очен и в
приложението.
При така очертаните цели, принципи и
предметен обхват на оспорената методика
спорът относно правния є характер е разрешен с влязло в сила Определение № 14855
от 5.12.2017 г. по адм. дело № 13288/2017 г.
на петчленен състав от първа колегия на
Върховния административен съд. Съгласно
него „Методиката притежава белезите на
подзаконов административен акт по сми-
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съла на чл. 7а от Закона за нормативните
актове, тъй като с нея са приети мерки на
национа лно ниво, необходими за изп ъ лнение и прилагане на посочените по-горе
регламенти, които представляват актове на
Европейския съюз. С методиката освен че
дават насоки за администрацията на ДФ
„Земеделие“ – Разплащателна агенция, за
това как се процедира при неспазване на
критериите за допустимост, същевременно
се засягат правата и законните интереси на
всички лица – бенефециери по Програмата
за развитие на селските райони, в случаите, когато се констатират извършени от тях
нарушения на нормативни и/или договорни
задължения. С методиката се определят условията и редът, при които на ползвателите
се налагат санкции за извършените от тях
нарушения, като в приложение № 1 към нея са
определени и конкретните видове нарушения
и съответните размери на налаганите санкции
на ползвателите. Методиката отговаря на
всички критерии за подзаконов нормативен
акт по смисъла на чл. 75, ал. 1 АПК и на
чл. 1а ЗНА, тъй като съдържа общи правила
за поведение, отнасящи се до неопределен
и неограничен брой адресати (ползвателите
по ПРСР са едновременно неопределени и
неограничени на брой), имащи многократно
правно действие.“
В случая следва да се провери дали изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“
е бил нормативно овластен да издава процесния подзаконов нормативен акт – методика.
В чл. 11 на Закона за подпомагане на
земеделските производители (ЗПЗП) е регламентирано, че функциите на Разплащателната агенция се изпълняват от Държавен
фонд „Земеделие“. Съгласно чл. 18 от ЗПЗП
органи на фонда са управителният съвет и
изпълнителният директор. В разпоредбите
на чл. 19 – 20а от ЗПЗП, уреждащи правомощията на органите на ДФ „Земеделие“ – РА,
няма изрично посочена законова делегация за
издаване на подзаконови нормативни актове
от органите на Разплащателната агенция.
Отделно от това правомощията на изпълнителния директор на ДФЗ са определени в
чл. 10 от Устройствения правилник на ДФЗ,
където също липсва оправомощаване за издаване на актове по прилагането на актове
от по-висока степен.
В този смисъл изпълнителният директор
на ДФ „Земеделие“ – РА, утвърдил оспорената методика, не е овластен нито от Конституцията, нито от закон да издава нормативни
административни актове.
Съгласно правилата за издаване на нормативен административен акт, разписани
как то в Закона за нормат ивни те ак тове
(ЗНА) и Указ № 883 за прилагане на Закона
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за нормативните актове, така и в действащия
към настоящия момент АПК, нормативните
административни актове се издават по прилагане на закон или подзаконов нормативен
акт от по-висока степен. Във всеки нормативен административен акт, с изключение на
нормативните актове, с които се изменят,
допълват или отменят други нормативни
актове, се посочва правното основание за
неговото издаване. Съгласно чл. 76, ал. 1 и 2
АПК „Нормативни административни актове
се издават от изрично овластени от Конституцията или закон органи. Компетентността
да се издават нормативни административни
актове не може да се прехвърля.“ Предвид
изложените фактически и правни обстоятелства оспорени я т нормат ивен а дминист ративен акт – Методика за определ яне
на санкциите след плащане по проекти по
ПРСР 2007 – 2013, е нищожен.
По дефиниция подзаконовият акт се издава по силата на законова делегация, като
по-високият по степен нормативен акт определя административния орган, който следва
да го издаде.
Съгласно § 35, ал. 3 ПЗР към ЗИДЗПЗП
(изм. – ДВ, бр. 16 от 2008 г.) министърът на
земеделието и продоволствието (с последващи
изменения в ЗПЗП на наименованието на
министерството) издава наредби по прилагането на Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007 – 2013 г. В случая
оспореният акт е утвърден от изпълнителния
директор на ДФ „Земеделие“, който няма
предоставена от закон компетентност за това,
както и липсва овластяване на изпълнителния
директор на ДФ „Земеделие“ да утвърждава
същия като елемент на фактическия състав
по приемането му. При положение, че в
ЗПЗП, който е приложимата нормативна
уредба от по-висок ранг, не е регламентирано
такова овластяване, оспореният нормативен
административен акт се явява издаден от
некомпетентен по материя и най-вече по
степен орган. Съгласно правната доктрина
и утвърдена съдебна практика липсата на
каквато и да е компетентност на органа,
издател на акта, винаги обуславя неговата
нищожност.
Посочените в методиката правни основания от вторичното право на ЕС, а именно,
че е разработена в съответствие с член 18
от Регламент (ЕС) № 65/2011 на Комисията
от 27 януари 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент
(ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение
на прилагането на процедури за контрол,
както и кръстосано спазване по отношение
на мерките за подпомагане на развитието
на селските райони и член 35 от Делегиран
регламент (ЕС) № 640/2014 на Комисията от
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11 март 2014 г. за допълнение на Регламент
(ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент
и на Съвета по отношение на интегрираната
система за администриране и контрол и условията за отказ или оттегляне на плащанията
и административните санкции, приложими
към директните плащания, подпомагането
на развитието на селските райони и кръстосаното съответствие също не създават преки
правомощия на изпълнителния директор на
ДФ „Земеделие“ да издава или утвърждава
подзаконови нормативни актове, в т.ч. и
процесната методика. Поради това доводите
на процесуалния представител на ответника,
че компетентността се извлича от горецитираните актове на ЕС, са неоснователни.
Предвид горното съдът приема, че в акта
не е посочено приложимо правно основание за издаването му, което обстоятелство
също е в унисон с извода за отсъствие на
законова норма, по силата на която издателят да разполага с правомощието да уреди
нормативно правилата, по които се определят санкциите след плащане по проекти по
ПРСР 2007 – 2013.
Не се спори, че актът не е публикуван в
„Държавен вестник“. Необнародването на
нормативен административен акт съставлява
неизпълнение на разписаната в закона процедура по издаването му и е отменително
основание. Ето защо съдът намира, че същият е издаден в нарушение на императивните законови норми, уреждащи условията
и изискванията за приемане на нормативни
административни актове.
Констатираният порок е от естество, което
обуславя недействителността на оспорения
нормативен административен акт – Методика за определяне на санкциите след плащане
по проекти по Програмата за развитие на
селските райони 2007 – 2013, утвърдена от
изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“,
поради което следва да се обяви за нищожен. При така установената невалидност
на административния акт е безпредметно
обсъждането на останалите условия за неговата законосъобразност в хипотезите на
чл. 146, т. 2 – 5 АПК.
С оглед изхода на спора и на основание
чл. 143, ал. 1 във връзка с чл. 196 АПК ответникът следва да заплати на оспорващите сдружение „Венетица“, ЕИК по Булстат
176574707, своевременно претендираните и
направени разноски по делото в общ размер
500 лв. съобразно представения от жалбоподателя списък и договор за правна защита и
съдействие от 3.12.2018 г., в който е посочено,
че са изплатени в брой (л. 182 от делото),
както и да заплати и на ЕТ „Десислава Славейкова“, ЕИК 203647105, своевременно претендираните и направени разноски по делото,
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но не в претендирания размер от 1000 лв.
съобразно представения от жалбоподателя
договор за правна защита и съдействие, в
който е посочено, че са изплатени в брой,
които следва да бъдат намалени до размер от
500 лв., тъй като съобразно действителната
правна и фактическа сложност на делото е
основателно възражението по чл. 78, ал. 5
ГПК във връзка с чл. 144 АПК на представителя на ответника за тяхната прекомерност.
Водим от горното и на основание чл. 193,
ал. 1 от АПК, Върховният административен
съд, състав на IV отделение,
РЕШИ:
Обявява нищожността на Методика за
оп редел я не на са н к ц и и т е с лед п ла ща не
по проекти по Програмата за развитие на
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селските райони 2007 – 2013, утвърдена от
изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“.
Осъжда Държавен фонд „Земеделие“ да
заплати на сдружение „Венетица“, ЕИК по
Булстат 176574707, сумата от 500 (петстотин) лв. разноски по делото.
Осъжда Държавен фонд „Земеделие“ да
заплати на ЕТ „Десислава Славейкова“, ЕИК
203647105, сумата от 500 (петстотин) лв. разноски по делото.
Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщението от ст рани те с
касационна жалба пред петчленен състав на
Върховния административен съд.
Председател:
Георги Чолаков
4533
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-401
от 22 май 2019 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 3, ал. 1, т. 5 от Устройствения
правилник на Министерството на околната среда и
водите и във връзка с чл. 21д, ал. 3 и 4 от Закона
за защита от вредното въздействие на химичните
вещества и смеси изменям и допълвам Заповед
№ РД-289 от 27.05.2016 г. (ДВ, бр. 45 от 2016 г.),
изменена и допълнена със заповеди № РД-147 от
28.02.2017 г. (ДВ, бр. 23 от 2017 г.), № РД-611 от
11.09.2017 г. (ДВ, бр. 87 от 2017 г.) и № РД-224 от
23.04.2018 г. (ДВ, бр. 43 от 2018 г.) на министъра
на околната среда и водите:
І. В частта „нареждам“ се създават т. 34 – 50,
както следва:
„34. Делегирана директива (ЕС) 2018/736 на
Комисията от 27 февруари 2018 г. за изменение
с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент
и на Съвета по отношение на освобождаване за
някои електрически и електронни компоненти,
съдържащи олово в стъклен или керамичен материал (ОВ, L 123, 18.05.2018 г.).
35. Делегирана директива (ЕС) 2018/737 на
Комисията от 27 февруари 2018 г. за изменение
с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент
и на Съвета по отношение на освобождаване от
ограничението за употребата на олово в припой
за запояване към машинно обработените дискови
кондензатори за монтаж в проходни отвори и многослойните керамични кондензатори на основата
на планарна матрица (ОВ, L 123, 18.05.2018 г.).
36. Делегирана директива (ЕС) 2018/738 на
Комисията от 27 февруари 2018 г. за изменение
с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент
и на Съвета по отношение на освобождаване от
ограничението за употребата на олово в тримерпотенциометри на основата на металокерамика
(кермет) (ОВ, L 123, 18.05.2018 г.).
37. Делегирана директива (ЕС) 2018/739 на
Комисията от 1 март 2018 г. за изменение с цел
привеждане в съответствие с научно-техническия
напредък на приложение III към Директива
2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета
по отношение на освобождаване от ограничението
за употребата на олово като легиращ елемент за
стомана (ОВ, L 123, 18.05.2018 г.).
38. Делегирана директива (ЕС) 2018/740 на
Комисията от 1 март 2018 г. за изменение с цел
привеждане в съответствие с научно-техническия

напредък на приложение III към Директива
2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета
по отношение на освобождаване от ограничението
за употребата на олово като легиращ елемент
за сплави на алуминия (ОВ, L 123, 18.05.2018 г.).
39. Делегирана директива (ЕС) 2018/741 на
Комисията от 1 март 2018 г. за изменение с цел
привеждане в съответствие с научно-техническия
напредък на приложение III към Директива
2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета
по отношение на освобождаване от ограничението
за употребата на олово като легиращ елемент за
сплави на медта (ОВ, L 123, 18.05.2018 г.).
40. Делегирана директива (ЕС) 2018/742 на
Комисията от 1 март 2018 г. за изменение с цел
привеждане в съответствие с научно-техническия
напредък на приложение III към Директива
2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета
по отношение на освобождаване от ограничението за употребата на олово в припой за висока
температура на топене (ОВ, L 123, 18.05.2018 г.).
41. Делегирана директива (ЕС) 2019/178 на
Комисията от 16 ноември 2018 г. за изменение с
цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък на приложение III към Директива
2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета
по отношение на освобождаване от ограничението за употребата  на олово в лагери и втулки,
използвани в определено извънпътно оборудване
за професионална употреба (ОВ, L 33, 5.02.2019 г.).
42. Делегирана директива (ЕС) 2019/169 на
Комисията от 16 ноември 2018 г. за изменение
с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент
и на Съвета по отношение на освобождаване от
ограничението за употребата на олово в керамичен диелектрик на определени кондензатори
(ОВ, L 33, 5.02.2019 г.).
43. Делегирана директива (ЕС) 2019/170 на
Комисията от 16 ноември 2018 г. за изменение
с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент
и на Съвета по отношение на освобождаване от
ограничението за употребата  на олово в керамични диелектрични материали на основата на
оловен титанат цирконат, използвани в определени
кондензатори (ОВ, L 33, 5.02.2019 г.).
44. Делегирана директива (ЕС) 2019/171 на
Комисията от 16 ноември 2018 г. за изменение с
цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък на приложение III към Директива
2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета
по отношение на освобождаване от ограничението за употребата на кадмий и съединенията му
в електрически контакти (ОВ, L 33, 5.02.2019 г.).
45. Делегирана директива (ЕС) 2019/172 на
Комисията от 16 ноември 2018 г. за изменение
с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент
и на Съвета по отношение на освобождаване от
ограничението за употребата на олово в припои
за създаване на надеждна електрическа връзка
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между полупроводниковия кристал и кристалоносителя в корпусите на интегрални схеми от
типа „flip chip“ (с обърнат монтаж на кристала
в корпуса) (ОВ, L 33, 5.02.2019 г.).
46. Делегирана директива (ЕС) 2019/173 на
Комисията от 16 ноември 2018 г. за изменение
с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент
и на Съвета по отношение на освобождаване от
ограничението за употребата на олово и кадмий
в печатарски мастила за нанасяне на емайлови
покрития върху стъкла (ОВ, L 33, 5.02.2019 г.).
47. Делегирана директива (ЕС) 2019/174 на
Комисията от 16 ноември 2018 г. за изменение
с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент
и на Съвета по отношение на освобождаване от
ограничението за употребата на олово, съдържащо
се в  кристално стъкло съгласно определението
в Директива 69/493/ЕИО (ОВ, L 33, 5.02.2019 г.).
48. Делегирана директива (ЕС) 2019/175 на
Комисията от 16 ноември 2018 г. за изменение
с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент
и на Съвета по отношение на освобождаване от
ограничението за употребата на оловен оксид в
стъклоприпоя, използван за направата на прозоречни модули за определени газоразрядни тръби
за лазери (ОВ, L 33, 5.02.2019 г.).
49. Делегирана директива (ЕС) 2019/176 на
Комисията от 16 ноември 2018 г. за изменение
с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент
и на Съвета по отношение на освобождаване от
ограничението за употребата на олово в покритието на определени диоди (ОВ, L 33, 5.02.2019 г.).
50. Делегирана директива (ЕС) 2019/177 на
Комисията от 16 ноември 2018 г. за изменение с
цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък на приложение III към Директива
2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета
по отношение на освобождаване от ограничението за употребата на олово като активатор в
луминесцентния прах на газоразрядни лампи,
съдържащи луминофори (ОВ, L 33, 5.02.2019 г.).“
ІІ. В приложение № 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 6, буква „а)“, в колоната „Обхват и дати
на прилагане“ се добавя следният текст:
„Изтича на:
– 21 юли 2021 г. за категории 8 и 9, различни
от медицински изделия за инвитро диагностика
и промишлени прибори за контрол и управление;
– 21 юли 2023 г. за категория 8 – медицински
изделия за инвитро диагностика;
– 21 юли 2024 г. за категория 9 – промишлени прибори за контрол и управление, и за
категория 11.“
2. Създава се т. 6, буква „а) – I“, както следва:
а) в колоната „Освобождаване“ се добавят
думите:
„Олово като легиращ елемент за инструментална стомана с тегловно съдържание на олово
до 0,35 % и в елементи от партидно горещо
поцинкована стомана с тегловно съдържание на
олово до 0,2 %“;
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б) в колоната „Обхват и дати на прилагане“
се добавят думите:
„Изтича на 21 юли 2021 г. за категории 1 – 7
и 10.“
3. В т. 6, буква „б)“, в колоната „Обхват и дати
на прилагане“ се добавя следният текст:
„Изтича на:
– 21 юли 2021 г. за категории 8 и 9, различни
от медицински изделия за инвитро диагностика
и промишлени прибори за контрол и управление;
– 21 юли 2023 г. за категория 8 – медицински
изделия за инвитро диагностика;
– 21 юли 2024 г. за категория 9 – промишлени прибори за контрол и управление, и за
категория 11.“
4. Създава се т. 6, буква „б) – I“, както следва:
а) в колоната „Освобождаване“ се добавят
думите:
„Олово като легиращ елемент за сплави на
алуминия с тегловно съдържание на олово до
0,4 %, произтичащо от рециклирането на оловосъдържащи отломки от алуминий“;
б) в колоната „Обхват и дати на прилагане“
се добавят думите:
„Изтича на 21 юли 2021 г. за категории 1 – 7
и 10.“
5. Създава се т. 6, буква „б) – II“, както следва:
а) в колоната „Освобождаване“ се добавят
думите:
„Олово като легиращ елемент за сплави на
алуминия с тегловно съдържание на олово до
0,4 %“;
б) в колоната „Обхват и дати на прилагане“
се добавят думите:
„Изтича на 18 май 2021 г. за категории 1 – 7
и 10.“
6. В т. 6, буква „в)“, в колоната „Обхват и дати
на прилагане“ се добавя следният текст:
„Изтича на:
– 21 юли 2021 г. за категории 1 – 7 и 10;
– 21 юли 2021 г. за категории 8 и 9, различни
от медицински изделия за инвитро диагностика
и промишлени прибори за контрол и управление;
– 21 юли 2023 г. за категория 8 – медицински
изделия за инвитро диагностика;
– 21 юли 2024 г. за категория 9 – промишлени прибори за контрол и управление, и за
категория 11.“
7. В т. 7, буква „а)“, в колоната „Обхват и дати
на прилагане“ се добавя следният текст:
„Прилага се за категории 1 – 7 и 10 (с изключение на приложения, обхванати от точка 24 от
настоящото приложение) и изтича на 21 юли 2021 г.
За категории 8 и 9, различни от медицински
изделия за инвитро диагностика и промишлени
прибори за контрол и управление, изтича на
21 юли 2021 г.
За категори я 8 – медицинск и издели я за
инвитро диагностика, изтича на 21 юли 2023 г.
За категория 9 – промишлени прибори за
контрол и управление, и за категория 11 изтича
на 21 юли 2024 г.“
8. В т. 7, буква „в) – I“, в колоната „Обхват
и дати на прилагане“ се добавя следният текст:
„Прилага се за категории 1 – 7 и 10 (с изключение на приложения, обхванати от точка 34) и
изтича на 21 юли 2021 г.
За категории 8 и 9, различни от медицински
изделия за инвитро диагностика и промишлени
прибори за контрол и управление, изтича на
21 юли 2021 г.
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За категори я 8 – медицинск и издели я за
инвитро диагностика, изтича на 21 юли 2023 г.
За категория 9 – промишлени прибори за
контрол и управление, и за категория 11 изтича
на 21 юли 2024 г.“
9. В т. 7, буква „в) – II“, в колоната „Обхват
и дати на прилагане“ се добавя следният текст:
„Не се прилага за приложенията, обхванати
от т. 7, буква в) – I и т. 7, буква в) – IV от настоящото приложение.
Изтича на:
– 21 юли 2021 г. за категории 1 – 7 и 10;
– 21 юли 2021 г. за категории 8 и 9, различни
от медицински изделия за инвитро диагностика
и промишлени прибори за контрол и управление;
– 21 юли 2023 г. за категория 8 – медицински
изделия за инвитро диагностика;
– 21 юли 2024 г. за категория 9 – промишлени прибори за контрол и управление, и за
категория 11.“
10. В т. 7, буква „в) – IV“, текстът в колоната
„Обхват и дати на прилагане“ се заменя със:
„Изтича на:
– 21 юли 2021 г. за категории 1 – 7 и 10;
– 21 юли 2021 г. за категории 8 и 9, различни
от медицински изделия за инвитро диагностика
и промишлени прибори за контрол и управление;
– 21 юли 2023 г. за категория 8 – медицински
изделия за инвитро диагностика;
– 21 юли 2024 г. за категория 9 – промишлени прибори за контрол и управление, и за
категория 11.“
11. В т. 8, буква б), в колоната „Обхват и дати
на прилагане“ се добавя следният текст:
„Прилага се за категории 8, 9 и 11 и изтича на:
– 21 юли 2021 г. за категории 8 и 9, различни
от медицински изделия за инвитро диагностика
и промишлени прибори за контрол и управление;
– 21 юли 2023 г. за категория 8 – медицински
изделия за инвитро диагностика;
– 21 юли 2024 г. за категория 9 – промишлени прибори за контрол и управление, и за
категория 11.“
12. Създава се т. 8, буква „б) – I“:
а) в колоната „Освобождаване“   се добавя
следният текст:
„Кадмий и съединенията му в електрически
контакти, използвани във:
– прекъсвачи;
– терморегулатори;
– топлинни защити за електродвигатели (с
изключение на херметични топлинни защити за
електродвигатели);
– прекъсвачи за променлив ток, разчетени
за мощност:
– 6 A и повече при 250 V AC и повече; или
– 12 A и повече при 125 V AC и повече;
– прекъсвачи за постоянен ток, разчетени
за 20 A и повече при 18 V DC и повече, както и
– прекъсвачи за честота на захранващото
напрежение ≥ 200 Hz.“;
б) в колоната „Обхват и дати на прилагане“
се добавят думите:
„Прилага се за категории 1 – 7 и 10 и изтича
на 21 юли 2021 г.“
13. В т. 15 се правят следните изменения:
а) в колоната „Освобождаване“   се добавя
следният текст:
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„(с обърнат монтаж на кристала в корпуса)“;
б) в колоната „Обхват и дати на прилагане“
се добавя следният текст:
„Прилага се за категории 8, 9 и 11 и изтича на:
– 21 юли 2021 г. за категории 8 и 9, различни
от медицински изделия за инвитро диагностика
и промишлени прибори за контрол и управление;
– 21 юли 2023 г. за категория 8 – медицински
изделия за инвитро диагностика;
– 21 юли 2024 г. за категория 9 – промишлени прибори за контрол и управление, и за
категория 11.“
14. Създава се т. 15, буква „а)“:
а) в колоната „Освобождаване“ се добавя
следният текст:
„Олово в припои за създаване на надеждна
електрическа връзка между полупроводниковия
кристал и кристалоносителя в корпусите на
интегрални схеми от типа „flip chip“ (с обърнат
монтаж на кристала в корпуса), когато е приложим поне един от следните критерии:
– възел на полупроводникова технология с
размер 90 nm или по-голям;
– единичен кристал от 300 mm 2 или по-голям, в произволен възел на полупроводникова
технология;
– пакети от разположени един върху друг
кристали с размер 300 mm 2   или по-големи,
или силициеви междинни слоеве (interposers) от
300 mm 2 или по-големи.“;
б) в колоната „Обхват и дати на прилагане“
се добавят думите:
„Прилага се за категории 1 – 7 и 10 и изтича
на 21 юли 2021 г.“
15. В т. 18, буква „б)“ се правят следните
изменения:
а) текстът в колоната „Освобождаване“ се
изменя, както следва:
„Олово като активатор в луминесцентния прах
(съдържание на олово 1 тегл. % или по-малко) на
газоразрядните лампи, използвани като лампи за
придобиване на тен, които съдържат луминофори
като BSP (BaSi 2O5:Pb)“;
б) в колоната „Обхват и дати на прилагане“
се добавя следния текст:
„Изтича на:
– 21 юли 2021 г. за категории 1 – 7 и 10;
– 21 юли 2021 за категории 8 и 9, различни
от медицински изделия за диагностика инвитро
и промишлени прибори за контрол и управление;
– 21 юли 2023 г. за категория 8 – медицински
изделия за диагностика инвитро;
– 21 юли 2024 г. за категория 9 – промишлени прибори за контрол и управление, и за
категория 11.“
16. Създава се т. 18, буква „б) – I“:
а) в колоната „Освобождаване“ се добавя
следният текст:
„Олово като активатор в луминесцентния прах
(съдържание на олово 1 тегл. % или по-малко) на
газоразрядните лампи, съдържащи луминофори
като BSP (BaSi 2O5:Pb), когато се използват в медицинско оборудване за фототерапия“;
б) в колоната „Обхват и дати на прилагане“
се добавят думите:
„Прилага се за категории 5 и 8, с изключение
на приложения, обхванати от т. 34 от приложение
IV, като изтича на 21 юли 2021 г.“
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17. В т. 21 в колоната „Обхват и дати на прилагане“ се добавя следният текст:
„Прилага се за категории 8, 9 и 11 и изтича на:
– 21 юли 2021 г. за категории 8 и 9, различни
от медицински изделия за инвитро диагностика
и промишлени прибори за контрол и управление;
– 21 юли 2023 г. за категория 8 – медицински
изделия за инвитро диагностика;
– 21 юли 2024 г. за категория 9 – промишлени прибори за контрол и управление, и за
категория 11.“
18. Създава се т. 21, буква „а)“:
а) в колоната „Освобождаване“ се добавя
следният текст:
„Кадмий, когато се използва при стъкла с
цветен печат за придаване на функционалност за
филтруване, които се използват като компонент в
осветителни приложения, инсталирани в екрани
и контролни панели на ЕЕО.“;
б) в колоната „Обхват и дати на прилагане“
се добавят думите:
„Прилага се за категории 1 – 7 и 10, с изключение на приложения, обхванати от вписването по т. 21, буква б) или по т. 39, и изтича на
21 юли 2021 г.“
19. Създава се т. 21, буква „б)“:
а) в колоната „Освобождаване“ се добавя
следният текст:
„Кадмий в печатарски мастила за нанасяне на
емайлови покрития върху стъкла, като боросиликатно стъкло и натриево-калциево силикатно
стъкло“;
б) в колоната „Обхват и дати на прилагане“
се добавят думите:
„Прилага се за категории 1 – 7 и 10, с изключение на приложения, обхванати от вписването
по т. 21, буква а) или по т. 39, и изтича на 21
юли 2021 г.“
20. Създава се т. 21, буква „в)“:
а) в колоната „Освобождаване“ се добавя
следният текст:
„Олово в печатарски мастила за нанасяне на
емайлови покрития върху стъкла, различни от
боросиликатно стъкло“;
б) в колоната „Обхват и дати на прилагане“
се добавят думите:
„Прилага се за категории 1 – 7 и 10 и изтича
на 21 юли 2021 г.“
21. В т. 24 в колоната „Обхват и дати на прилагане“ се добавя следният текст:
„Изтича на:
– 21 юли 2021 г. за категории 1 – 7 и 10;
– 21 юли 2021 г. за категории 8 и 9, различни
от медицински изделия за инвитро диагностика
и промишлени прибори за контрол и управление;
– 21 юли 2023 г. за категория 8 – медицински
изделия за инвитро диагностика;
– 21 юли 2024 г. за категория 9 – промишлени прибори за контрол и управление, и за
категория 11.“
22. В т. 29 в колоната „Обхват и дати на прилагане“ се добавя следният текст:
„Изтича на:
– 21 юли 2021 г. за категории 1 – 7 и 10;
– 21 юли 2021 г. за категории 8 и 9, различни
от медицински изделия за инвитро диагностика
и промишлени прибори за контрол и управление;
– 21 юли 2023 г. за категория 8 – медицински
изделия за инвитро диагностика;
– 21 юли 2024 г. за категория 9 – промишлени прибори за контрол и управление, и за
категория 11.“
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23. В т. 32 в колоната „Обхват и дати на прилагане“ се добавя следният текст:
„Изтича на:
– 21 юли 2021 г. за категории 1 – 7 и 10;
– 21 юли 2021 г. за категории 8 и 9, различни
от медицински изделия за инвитро диагностика
и промишлени прибори за контрол и управление;
– 21 юли 2023 г. за категория 8 – медицински
изделия за инвитро диагностика;
– 21 юли 2024 г. за категория 9 – промишлени прибори за контрол и управление, и за
категория 11.“
24. В т. 34 в колоната „Обхват и дати на прилагане“ се добавя следният текст:
„Прилага се за всички категории; изтича на:
– 21 юли 2021 г. за категории 1 – 7 и 10;
– 21 юли 2021 г. за категории 8 и 9, различни
от медицински изделия за инвитро диагностика
и промишлени прибори за контрол и управление;
– 21 юли 2023 г. за категория 8 – медицински
изделия за инвитро диагностика;
– 21 юли 2024 г. за категория 9 – промишлени прибори за контрол и управление, и за
категория 11.“
25. В т. 37 в колоната „Обхват и дати на прилагане“ се добавя следният текст:
„Изтича на:
– 21 юли 2021 г. за категории 1 – 7 и 10;
– 21 юли 2021 г. за категории 8 и 9, различни
от медицински изделия за инвитро диагностика
и промишлени прибори за контрол и управление;
– 21 юли 2023 г. за категория 8 – медицински
изделия за инвитро диагностика;
– 21 юли 2024 г. за категория 9 – промишлени прибори за контрол и управление, и за
категория 11.“
26. Създава се т. 42:
а) в колоната „Освобождаване“ се добавя
следният текст:
„Олово в лагери и втулки на двигатели с
вътрешно горене, задвижвани с дизелово или
газообразно гориво, които се използват в извънпътно оборудване за професионална употреба:
– с общ работен обем на двигателя ≥ 15 литра,
или
– с общ работен обем на двигателя < 15 литра,
като двигателят е предназначен да работи при
приложения, за които времето между сигнала за
запалване и пълното натоварване трябва да е помалко от 10 секунди; или редовната поддръжка
обикновено се извършва в сурова и замърсена
външна среда, например приложения в минното
дело, строителството и селското стопанство.“;
б) в колоната „Обхват и дати на прилагане“
се добавят думите:
„Прилага се за категория 11, с изключение на
заявленията, обхванати от т. 6, буква в) от настоящото приложение. Изтича на 21 юли 2024 г.“
Настоящата заповед се прилага от датите на
влизане в сила на посочените директиви, както
следва:
– от т. 34 до т. 40 – от 1 юли 2019 г.;
– по т. 41 – от 22 юли 2019 г.;
– от т. 42 до т. 50 – от 1 март 2020 г.
Контрола по изпълнението на настоящата
заповед възлагам на директора на дирекция
„Екологична оценка, оценка на въздействието
върху околната среда и предотвратяване на замърсяването“.
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Настоящата заповед е неразделна част от
Заповед № РД-289 от 27.05.2016 г., изменена и
допълнена със заповеди № РД-147 от 28.02.2017 г.,
№ РД-611 от 11.09.2017 г. и № РД-224 от 23.04.2018 г.
на министъра на околната среда и водите, която
в останалите си части остава непроменена.
Министър:
Н. Димов

4560

МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
ЗАПОВЕД № ЛС-04-147
от 20 март 2019 г.
На основание чл. 655, ал. 2, т. 7 и ал. 3, изр.
последно от Търговския закон и чл. 13, ал. 5 от
Наредба № 3 от 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците във връзка с
постъпила молба от Калина Георгиева Маркова,
с която заявява, че желае да є бъде прекратена
дейността като синдик, нареждам:
Изключвам по нейно желание по чл. 655,
ал. 2, т. 7 от Търговския закон Калина Георгиева
Маркова с адрес: София, ж.к. Изток, ул. Самоков
№ 16, ет. 3, ап. 9, от списъка на лицата, които
могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон,
утвърден със Заповед № ЛС-04-671 от 19.04.2017 г.
(ДВ, бр. 35 от 2017 г.).
Настоящата заповед да се съобщи на Калина
Георгиева Маркова за сведение.
Заповедта подлежи на оспорване пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок
от съобщаването.
Министър:
Ц. Цачева
4460
ЗАПОВЕД № ЛС-04-204
от 8 април 2019 г.
На основание чл. 655, ал. 2, т. 7 и ал. 3, изр.
последно от Търговския закон и чл. 13, ал. 5
от Наредба № 3 от 2005 г. за реда за подбор,
квалификация и контрол върху синдиците във
връзка с постъпило заявление рег. № 94-С-42 от
29.01.2019 г. от Стефка Бонева Стойчева, с което
заявява, че желае да є бъде прекратена дейността
като синдик, нареждам:
Изключвам по нейно желание по чл. 655, ал. 2,
т. 7 от Търговския закон Стефка Бонева Стойчева
с адрес: Шумен, ул. Съединение № 111, от списъка
на лицата, които могат да бъдат назначавани за
синдици в производства по несъстоятелност по
Търговския закон, утвърден със Заповед № ЛС04-72 от 6.02.2006 г. (обн., ДВ, бр. 16 от 2006 г.;
изм., бр. 44 от 2014 г.).
Настоящата заповед да се съобщи на Стефка
Бонева Стойчева за сведение.
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Заповедта подлежи на оспорване пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок
от съобщаването.
Министър:
Д. Кирилов
4461
ЗАПОВЕД № ЛС-04-206
от 8 април 2019 г.
На основание чл. 655, ал. 2, т. 7 и ал. 3, изр.
последно от Търговския закон и чл. 13, ал. 5 от
Наредба № 3 от 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците във връзка с
постъпило заявление рег. № 94-Д-45 от 4.02.2019 г.
от Диана Димитрова Пашова, с което заявява,
че желае да є бъде прекратена дейността като
синдик, нареждам:
Изключвам по нейно желание по чл. 655, ал. 2,
т. 7 от Търговския закон Диана Димитрова Пашова с адрес: София, кв. Зона Б-5, ул. Одрин № 34,
ет. 14, вх. Г, ап. 124, от списъка на лицата, които
могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон,
утвърден със Заповед № ЛС-04-72 от 6.02.2006 г.
(обн., ДВ, бр. 16 от 2006 г.; изм., бр. 44 от 2018 г.).
Настоящата заповед да се съобщи на Диана
Димитрова Пашова за сведение.
Заповедта подлежи на оспорване пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок
от съобщаването.
Министър:
Д. Кирилов
4462
ЗАПОВЕД № ЛС-04-207
от 8 април 2019 г.
На основание чл. 655, ал. 2, т. 7 и ал. 3, изр.
последно от Търговския закон и чл. 13, ал. 5
от Наредба № 3 от 2005 г. за реда за подбор,
квалификация и контрол върху синдиците във
връзка с постъпило заявление рег. № 94-Р-26 от
12.02.2019 г. от Румяна Георгиева Манковска, с
което заявява, че желае да є бъде прекратена
дейността като синдик, нареждам:
Изключвам по нейно желание по чл. 655,
ал. 2, т. 7 от Търговския закон Румяна Георгиева
Манковска с адрес: Варна, ул. Пенчо Славейков
№ 34, ет. 4, ап. 9, от списъка на лицата, които
могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон,
утвърден със Заповед № ЛС-04-72 от 6.02.2006 г.
(обн., ДВ, бр. 16 от 2006 г.; изм., бр. 63 от 2006 г.).
Настоящата заповед да се съобщи на Румяна
Георгиева Манковска за сведение.
Заповедта подлежи на оспорване пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок
от съобщаването.
Министър:
Д. Кирилов
4463
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ЗАПОВЕД № ЛС-04-336
от 23 май 2019 г.
На основание чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския
закон във връзка с чл. 13, ал. 2, 3 и 4 от Наредба № 3 от 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците въз основа на
протоколи от 2.05.2019 г. и 3.05.2019 г. на изпитната
комисия, определена със Заповед № ЛС-13-13 от
2019 г. на министъра на правосъдието, нареждам:
№
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Име и
фамилия
Аделина
Манова
Албена
Туджарова
Атанас Медникаров
Венцислав
Бенов
Галина
Аврамова

Електронен адрес
a.v.manova@gmail.com
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Допълвам утвърдения със Заповед № ЛС04-72 от 6.02.2006 г. (ДВ, бр. 16 от 2006 г.) и
допълнен със Заповед № ЛС-04-462 от 5.06.2007 г.
(ДВ, бр. 52 от 2007 г.) и Заповед № ЛС-И-545
от 14.05.2014 г. (ДВ, бр. 44 от 2014 г.) списък
на лицата, които могат да бъдат назначавани
за синдици в производства по несъстоятелност
по Търговския закон, с издържалите успешно
изпита за придобиване на квалификация за
синдик, както следва:
Адрес

София, ул. 6 септември № 1,
ет. 2
albenatu@abv.bg
София, ж.к. Манастирски ливади 33, вх. В, ет. 1, ап. 28
at.mednikarov@gmail.com София, ул. Майор Димитър
Думбалаков № 16
ventsislav.benov@gmail.com София, ул. Лавеле 38, ет. 2,
ап. 5
g.v.avramova@gmail.com
Варна, ул. Васил Кънчев № 10,
ет. 2, ап. 4

Телефон

Специалност

0888 557 488 право
0882 416 302 марке т и н г и
мениджмънт
0887 312 863 финанси
0884 742 281 право

0893 484 624 счетоводство
и контрол;
корпоративен
маркетинг
Георги
g_baldzhiev@bnpartners.eu Софи я, ул. Граф Игнат иев 0889 440 017 право
Балджиев
№ 52 – 54, ет. 3, ап. 14
Георги
contact@vasilevconsult.bg
София, ул. Лавеле № 38, ет. 2, 0889 444 784 право
Василев
ап. 5
Гергана
g.todorova@ttlaw.bg
Софи я, ж.к. Банишора 92, 0888 207 733 право
Тодорова
вх. В, ет. 8, ап. 21
Десислава
desislava.koleva@yahoo.com Пловдив, ул. Гео Милев 30А, 0878 246 877 право
Колева
ет. 2, ап. 1
Димитър
milevlaw@gmail.com
София, ж.к. Манастирски ли- 0898 513 911 право
Милев
вади, бл. 112, вх. А, ет. 2, ап. 11
Димитър
velkov_d@abv.bg
Софи я, ж.к. Западен парк, 0899 914 770 право
Велков
бл. 72, вх. Б, ет. 1
Евгений
iliev_consult@abv.bg
Стара Загора, ул. Кольо Ганчев 0887 445 727 счетоводство
Илиев
№ 101, ет. 2
и контрол
Елеонора
eleonora_mitrakova@abv.bg Варна, бул. Васил Левски № 5, 0887 751 213 право
Митракова
вх. Б, ет. 4, ап. 12
Женя
jenia_markova@abv.bg
Бургас, ул. Ген. Гурко № 11
0888 798 258 право;
Маркова
икономика
Звезделина nedelchevazvezdelina@gmail. Несебър, к.к. Слънчев бряг, 0898 973 400 право
Неделчева
com
Автогара, офис сграда „Каравелов“ 2
Ирина
irina.repouz@gmail.com
София, ул. Димитър Манов 0888 702 911 право
Аба д ж иева№ 85, ет. 1, ап. 3
Репуц
Калин
kk.cons@abv.bg
Бу ргас, ул. Цар Асен № 7, 0879 056 884 право
Козладеров
ет. 2, офис 2
0897 944 087
Камелия
alora2006@abv.bg
София, ул. Йордан Бадев № 9, 0887 163 200 право
Йотова
ет. 1
Катя
k_simeonova@yahoo.com
Бургас, ж.к. Възраждане 14, 0888 760 108 право
Симеонова
вх. В, ет. 7, ап. 14
Константин vassilev@kvlaw.bg
София, ул. Позитано № 9, бл. 1, 0879 498 865 право
Василев
вх. Б, ет. 2, офис 4
Красимир
advocate@ivanovesq.com
София, ул. Твърдишки проход 0876 778 559 право
Иванов
№ 23, ет. 8, офис 30
Лора
lora_kancheva@abv.bg
София, ул. Неофит Рилски 0877 445 579 право
Кънчева№ 20, ет. 3, ап. 10
Дончева
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Телефон

Специалност

23. Магдалена
Халваджиева

megi.halvadjieva@gmail.com Пловдив, ул. Йоаким Груев 0888 841 892 право
№ 41, ет. 1, офис 3

24. Мария
Кънова

mariakanova@abv.bg

Плевен, ул. Д. Константинов 0898 527 010
№ 37, ет. 2, офис 5

25. Мария
Зънгарова

koeva_maria@abv.bg

Пловдив, ул. Сливница № 6А, 0888 550 313 право
ет. 5, офис 9

26. Миглен
Гюров

gurov@abv.bg

Стара Загора, ул. Отец Паисий 0887 498 741
№ 148, ет. 5, ап. 15

27. Мирослав
Велчев

velchev.miroslav@gmail.com С о фи я, ж .к . Гоце Де л чев, 0894 343 394 право
бл. 259

28. М и р о с л а в а mira_georgieva1983@abv.bg София, ул. Г. С. Раковски № 82, 0877 373 171
Б ъ б р е ко в а ет. 1, ап. 3
Кабадозова

право

икономика и
управление
на п ромишлеността

право

29. Михаела
Стоянова

msstoyanova90@gmail.com

с. Орешак, ул. Иван Павлов 0899 888 095 икономика на
№ 41
търговията;
с т опа нск и и
финансов контрол

30. Михаил
Станков

m.stankov@sths-law.com

София, ул. Цар Шишман № 5, 0888 344 448 право
ап. 5

31. Михаил
Миланов

misho.milanov@gmail.com

С офи я, ул. Пози та но № 9, 0888 445 008 право
офис 4

32. Николай
Дундов

nikolai.dundov@gmail.com

София, ул. Голо бърдо № 22, 0886 044 840 право
ап. 3

33. Николай
Орешаров

kontador@abv.bg

София, ул. Вежен № 2, ап. 28 0888 455 001 счетоводство
и контрол

34. Петър
Обретенов

peter.obretenov@gmail.com

София, ул. Славянска № 5, 0894 558 444 право
ет. 5, офис 30

35. Петьо
Петков

petyo.v.petkov@gmail.com

Софи я, ул. С ъборна № 14, 0888 752 163
ет. 2, ап. 4

36. Пламена
Момчева

p.momcheva@gmail.com

София, ул. 6 септември № 1, 0888 252 167 право
ет. 2

37. Ралица
Генкова

genkova.ralitsa@gmail.com

София, ул. Славянска № 5, 0888 108 388 право
ет. 5, офис 30 – 32

38. Рени
Стоянова

stoyanova.reni71@gmail.com с. Нови хан, ул. Студеница № 2 0899 939 334 икономика и
управление на
търговията;
счетоводство
и контрол

39. Румяна
Иванова

r.v.ivanova@abv.bg

Софи я, бул. Васи л Левск и 0889 853 021 право
№ 38, ет. 2

40. Соня
Парунева

soniaparuneva@gmail.com

София, ж.к. Света Троица 145, 0876 660 397 право
вх. Д, ет. 3, ап. 102

41. Стефан
Павлов

advokatpavlov@abv.bg

Велико Търново, ул. Васил 0887 891 609 право
Левски № 27В, ап. 3

42. Христина
Иванова

H ristina.Iwanowa@gmai l. София, ул. Генерал Паренсов 0883 312 538 право
com
№ 37, ет. 2

43. Христо
Хинков

h.hinkov@sths-law.com

44. Яна
yana.peteva@gmail.com
ДимитроваКомитова

право

София, ул. Цар Шишман № 5, 0888 949 257 право
ет. 1
София, ж.к. Младост 3, бл. 335, 0878 356 185 право
вх. 4, ет. 1, ап. 24
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Настоящата заповед подлежи на обжалване в
14-дневен срок от съобщаването є по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния
административен съд. Обжалването на заповедта
не спира нейното изпълнение по отношение на
лицата, придобили квалификация за синдик.
Заповедта да бъде публикувана на електронната
страница на Министерството на правосъдието
и съобщена на всички кандидати, участвали
в изпита за придобиване на квалификация за
синдик по реда на чл. 61 от Административно
процесуалния кодекс.

4464

Министър:
Д. Кирилов

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-342
от 22 май 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Непразненци, община Брезник, област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
4328
ЗАПОВЕД № РД-18-343
от 22 май 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Ноевци, община Брезник, област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
4329
ЗАПОВЕД № РД-18-344
от 22 май 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобр явам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Озърновци, община Брезник, област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
4330
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ЗАПОВЕД № РД-18-345
от 22 май 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Ръжавец, община Брезник,
област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
4331
ЗАПОВЕД № РД-18-346
от 22 май 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Слаковци, община Брезник,
област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
4332
ЗАПОВЕД № РД-18-347
от 22 май 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Сопица, община Брезник,
област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
4333
ЗАПОВЕД № РД-18-348
от 22 май 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобр явам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия в
землището на с. Станьовци, община Брезник,
област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
4334
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ЗАПОВЕД № РД-18-351
от 22 май 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Долно Церовене, община Якимово, област
Монтана.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
4335
ЗАПОВЕД № РД-18-352
от 22 май 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобр явам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия в
землището на с. Дългоделци, община Якимово,
област Монтана.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
4336
ЗАПОВЕД № РД-18-353
от 22 май 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Комощица, община Якимово,
област Монтана.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
4337
ЗАПОВЕД № РД-18-354
от 22 май 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Якимово, община Якимово, област Монтана.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
4338
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ЗАПОВЕД № РД-18-355
от 23 май 2019 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР, Решение
№ 1094 от 27.02.2015 г. на Aдминистративния
съд – София-град, постановено по адм. дело
№ 41/2014 г., одобрявам кадастралната карта и
кадастралните регистри за поземлени имоти с
идентификатори: 68134.1609.752, 68134.1609.4360,
68134.1609.4917, 68134.1609.4072, 68134.1609.4924,
68134.1609.749, 68134.1609.5013, 68134.1609.6007,
68134.1609.6009, 68134.1609.6010, 68134.1609.6011,
68134.1609.6012, 68134.1609.5060, 68134.1609.5930,
68134.1609.5943 и 68134.1609.6006, район „Студентски“, Столична община, област София (столица).
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР кадастралната
карта и кадастралните регистри не подлежат на
обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
4339
ЗАПОВЕД № РД-18-356
от 23 май 2019 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР, Решение
№ 2295 от 3.04.2015 г. на A дминистративния
съд – София-град, постановено по адм. дело
№ 3015/2014 г., и Решение № 8372 от 6.07.2016 г.
на Върховния административен съд на Репуб
л и к а Бъ л г ари я, по с т а новено по а д м. дело
№ 8546/2015 г., одобрявам кадастралната карта
и кадастралните регистри за поземлени имоти с
идентификатори: 68134.1607.5611, 68134.1607.7032,
68134.1607.5610, 68134.1607.3758, 68134.1607.3428,
68134.1607.7131, 68134.1607.7132 и 68134.1607.7134,
район „Студентски“, Столична община, област
София (столица).
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР кадастралната
карта и кадастралните регистри не подлежат на
обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
4340
ЗАПОВЕД № РД-18-357
от 23 май 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Ясеновец, община Разград,
област Разград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
4341
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ЗАПОВЕД № РД-18-358
от 23 май 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Брестовене, община Завет,
област Разград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
4342

ЗАПОВЕД № РД-18-362
от 23 май 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Ост рово, община Завет,
област Разград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
4346

ЗАПОВЕД № РД-18-359
от 23 май 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобр явам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия в
землището на с. Веселец, община Завет, област
Разград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
4343

ЗАПОВЕД № РД-18-363
от 23 май 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Прелез, община Завет, област Разград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
4347

ЗАПОВЕД № РД-18-360
от 23 май 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
гр. Завет, община Завет, област Разград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
4344
ЗАПОВЕД № РД-18-361
от 23 май 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Иван Шишманово, община
Завет, област Разград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
4345

ЗАПОВЕД № РД-18-364
от 23 май 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Сушево, община Завет, област Разград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
4348
ЗАПОВЕД № РД-18-365
от 27 май 2019 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР, Решение
№ 3438 от 21.06.2012 г. на Aдминистративния
съд – София-град, постановено по адм. дело
№ 3077/2011 г., поправено с Решение № 2094 от
28.03.2013 г. на Aдминистративния съд – Софияград, постановено по адм. дело № 3077/2011 г.,
и Решение № 14307 от 1.12.2014 г. на Върховния
административен съд на Република България,
постановено по адм. дело № 15083/2013 г., одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за поземлени имоти с идентификатори:
37914.6843.516, 37914.6843.1498, 37914.6843.2285,
37914.6843.2286 и 37914.6843.2287, с. Кокаляне,
район „Панчарево“, Столична община, област
София (столица).
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Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР кадастралната
карта и кадастралните регистри не подлежат на
обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
4349

ОБЩИНА ЕЛЕНА
РЕШЕНИЕ № 71
от 30 май 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 1, т. 8 и 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ
и чл. 17а, ал. 2 от Закона за опазване на земеделските земи Общинският съвет – гр. Елена, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на линеен обект – кабелно
ел. захранване 1 kV, от стоманобетонов стълб
(СБС)  № 1 от въздушна мрежа – ниско напрежение (ВМНН), на клон „В“ към ТП „Килъжевци“,
намиращ се на границата на имот № 27190.123.9
и № 27190.123.12 по КККР на неурбанизираната
територия на землище гр. Елена до стационарна контролна единица № 1060, разположена
в обхвата на републикански път ІІ-53 (имот
№ 27190.123.16 по КККР). Трасето преминава
през имот № 12790.123.12 с НТП „Пасища, мери“,
публична общинска собственост, и в обхвата на
републикански път ІІ-53 (имоти № 27190.123.11 с
НТП „За път от републиканската пътна мрежа“,
държавна публична собственост, № 27190.123.14
с НТП „Гори и храсти в земеделска земя“, частна общинска собственост, № 27190.123.15 с НТП
„Пасище“, публична общинска собственост, и
№ 27190.123.16 с НТП „За път от републиканската
пътна мрежа“, държавна публична собственост).
Общата дължина на трасето е 167 л. м и площта
на сервитута е 668 кв. м, по два метра от двете
страни на кабела.
2. Възлага на кмета на община Елена да издаде заповед за учредяване на ограничено вещно
право – право на прокарване на линеен обект
за имотите – общинска собственост, от трасето
по т. 1 след заплащане на изготвените и приети
оценки на комисията по чл. 210 от ЗУТ.
На основание чл. 215 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Елена
пред Административния съд – Велико Търново.

4436

Председател:
Ст. Златев

ОБЩИНА ЧИРПАН
РЕШЕНИЕ № 524
от 23 май 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр.
Чирпан, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план извън границите на урбанизираната територия за елементите на техническата инфраструктура и ПУП – план-схема за
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елементите на техническата инфраструктура – водоснабдяване към ПУП – ПР в урбанизираната
територия на гр. Чирпан за реализиране на обект:
„Външен довеждаш водопровод от водоизточник
„Марица“ от км 4+943 до водоем V = 6500 м 3 на
гр. Чирпан, община Чирпан, област Стара Загора“.
Решението може да се обжалва или протестира в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“ пред Административния
съд – Стара Загора, чрез Общинския съвет – гр.
Чирпан, съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 1
и 4 от ЗУТ.

4447

Председател:
Д. Драгийска

РЕШЕНИЕ № 525
от 23 май 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр.
Чирпан, реши:
Одобрява проекта за ПУП – парцеларен план
за елементите на техническата инфраструктура
за изграждане на „Туристическа пътека с. Стоян
Заимово – язовир „Могилово“ – с. Могилово“,
преминаваща през поземлени имоти с идентификатори: 69496.19.769, 69496.19.259, 69496.19.714,
69496.3.1714, 69496.2.1714, 69496.2.1692, 69496.2.537,
69496.2.1571, 69496.2.1180, 69496.2.1838 (землище с.
Стоян Заимово), и поземлени имоти с идентификатори: 48831.6.1998, 48831.6.2027, 48831.6.1109,
48831.6.2111, 48831.52.111, 48831.6.2211, 48831.6.1082,
48831.7.1111 (землище с. Могилово), по кадастралната карта на с. Стоян Заимово и с. Могилово,
община Чирпан, област Стара Загора, с обща дължина на трасето през двете землища – 5495,50 м,
в землище Стоян Заимово – 2173,30 м, и в землище
с. Могилово – 3322,20 м.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Стара Загора, чрез
Общинския съвет – гр. Чирпан, съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ.

4467

Председател:
Д. Драгийска

3. – Съдийската колегия на Висшия съдебен
съвет реши:
1. Обявява на основание чл. 189, ал. 1 във
връзка с чл. 190 и чл. 178, ал. 3 от ЗСВ 49 свободни длъжности „съдия“ в окръжните съдилища,
както следва:
– Софийски градски съд – 14 свободни длъжности;
– Специализиран наказателен съд – 2 свободни длъжности;
– Окръжен съд – София – 3 свободни длъжности;
– Окръжен съд – Благоевград – 2 свободни
длъжности;
– Окръжен съд – Враца – 2 свободни длъжности;
– Окръжен съд – Кюстендил – 2 свободни
длъжности;

– Ок р ъжен с ъд – Мон та на – 1 свобод на
длъжност;
– Окръжен съд – Перник – 1 свободна длъжност;
– Ок р ъ жен с ъд – П ловд и в – 1 свобод на
длъжност;
– Окръжен съд – Пазарджик – 1 свободна
длъжност;
– Окръжен съд – Хасково – 1 свободна длъжност;
– Окръжен съд – Бургас – 4 свободни длъжности;
– Окръжен съд – Варна – 2 свободни длъжности;
– Окръжен съд – Добрич – 2 свободни длъжности;
– Окръжен съд – Разград – 1 свободна длъжност;
– Ок ръжен съд – Силист ра – 1 свободна
длъжност;
– Окръжен съд – Велико Търново – 4 свободни длъжности;
– Окръжен съд – Ловеч – 1 свободна длъжност;
– Окръжен съд – Плевен – 1 свободна длъжност;
– Окръжен съд – Русе – 2 свободни длъжности;
№

Съд

1
2
АПЕЛАТИВЕН РАЙОН СОФИЯ
1.
Софийски градски съд
2. Специализиран наказателен съд
3.
ОС – София
4.
ОС – Благоевград
5.
ОС – Враца
6.
ОС – Кюстендил
7.
ОС – Перник
АПЕЛАТИВЕН РАЙОН ПЛОВДИВ
8.
ОС – Пловдив
9.
ОС – Пазарджик
10. ОС – Кърджали
11. ОС – Хасково
АПЕЛАТИВЕН РАЙОН БУРГАС
12. ОС – Бургас
АПЕЛАТИВЕН РАЙОН ВАРНА
13. ОС – Варна
14. ОС – Добрич
15. ОС – Разград
16. ОС – Силистра
АПЕЛАТИВЕН РАЙОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО
17. ОС – Велико Търново
18. ОС – Плевен
19. ОС – Русе
Общо
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– Военен съд – София – 1 свободна длъжност.
2. Обявява на основание чл. 188, ал. 1 от ЗСВ
5 длъжности, които предстоят да се овакантят
през 2019 г. на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от
ЗСВ, разпределени по материя, както следва:
2.1. – 4 длъжности, гражданска колегия, от
които:
– 1 д л ъ ж нос т в Ок р ъ жен с ъд – Мон тана – 12.12.2019 г.;
– 1 длъж ност в Окръжен съд – Кърд жали – 28.07.2019 г.;
– 1 д л ъ ж нос т в Ок р ъ жен с ъд – Шумен – 16.09.2019 г.;
– 1 длъж ност в Окръжен съд – Враца – 13.10.2019 г.;
2.2. – 1 длъжност, наказателна колегия:
– 1 длъж ност в Окръжен съд – Враца – 11.07.2019 г.
3. Определя на основание чл. 178, ал. 1 и 2
във връзка с чл. 188, ал. 1 от ЗСВ 46 длъжности,
които да се заемат след конкурси за преместване
в длъжност, повишаване в длъжност и първоначално назначаване в окръжните съдилища, от
които 44 свободни длъжности и 2 длъжности,
които предстои да се освободят на основание
чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, разпределени по материя, както следва:
ГК

ТК

НК
свободни
длъжности/
предстоящо
освобождаване
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свободни
длъжности

80

свободни
длъжности/
предстоящо
освобождаване
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3

4

5

10

4
2
2

1
2
1
1

1
1

1
1

1

4

1
1
1
1

2

24

1
9

14
2
3
2
2
2
1

1

1

1
1

6

1
1
1
1

1

3

Общ
брой

1
1
1
13

2
2
1
1
3
1
2
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4. Обявява на основание чл. 180 от ЗСВ
конкурс по реда на чл. 189, ал. 1 и 3 от ЗСВ за
преместване и заемане на 2 длъжности „съдия“
в окръжните съдилища – гражданска колегия,
както следва:
– Софийски градски съд – 1 длъжност;
– Окръжен съд – Перник – 1 длъжност.
5. Обявява на основание чл. 180 от ЗСВ
конкурс по реда на чл. 189, ал. 1 и 3 от ЗСВ за
преместване и заемане на 1 длъжност „съдия“ в
Специализирания наказателен съд.
6. На основание чл. 191 от ЗСВ и чл. 33 от
Наредба № 1 от 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт в 14-дневен
срок от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ кандидатите подават лично
или чрез писмено упълномощен представител
в администрацията на ВСС, София, ул. Екзарх
Йосиф № 12, заявление за участие в конкурса
(по образец), към което се прилагат: служебна
бележка по образец, издадена от административния ръководител, удостоверяваща към датата
на обнародване на решението за обявяване на
конкурса в „Държавен вестник“ общия юрид и ческ и с та ж на к а н д и дата, п росл у жено т о
време на заеманата длъжност, както и стажа в
съответната система на органите на съдебната
власт; кадрова справка от административния
ръководител на съответния орган на съдебната
власт (по образец), съпроводена с информация
за резултатите от проверките на по-горестоящите органи на съдебната власт и на Инспектората към Висшия съдебен съвет, и справка
за разгледаните и приключените от кандидата
дела и преписки през последните три години
от дейността му; копие от три акта, изготвени
от кандидата през последните три години от
дейността му, по избрани от него разгледани и
приключени дела и преписки; други документи
по негово желание, свързани с притежаваните
професионални и нравствени качества.
7. При провеждането на конкурс за преместване
конкурсната комисия взема предвид резултатите
от последното атестиране и проверките от погорестоящите органи на съдебната власт и от
Инспектората към Висшия съдебен съвет, данните
от кадровото им дело и преценява разгледаните
и приключени дела и преписки, въз основа на
които прави обща оценка за притежаваните от
кандидатите професионални качества.
8. В случаите на преминаването на прокурора или следователя на длъжност „съдия“
съгласно чл. 189, а л. 4 от ЗСВ конк у рсната
комисия задължително проверява познанията
на кандидата за заемане на длъжност в друг по
вид орган на съдебната власт чрез полагане на
писмен изпит по ред, определен в Наредба № 1
от 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор
на административни ръководители в органите
на съдебната власт.
9. Датата, часът и мястото за провеждане на
писмения изпит се определят от конкурсната
комисия и се публикуват на интернет страницата
на Висшия съдебен съвет.
4546
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3а. – Съдийската колегия на Висшия съдебен
съвет:
1. Открива на основание чл. 167, ал. 2 във
връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната
власт процедури за избор на административни
ръководители в органите на съдебната власт,
както следва:
1.1. Административен ръководител – председател на Апелативния съд – Пловдив – изтичащ
мандат.
1.2. Административен ръководител – председател на Районния съд – Тервел – изтичащ мандат.
1.3. Административен ръководител – председател на Районния съд – Ардино – свободна
длъжност.
1.4. Административен ръководител – председател на Районния съд – Девня – свободна
длъжност.
1.5. Административен ръководител – председател на Районния съд – Първомай – свободна
длъжност.
2. В едномесечен срок от датата на обнародване
на свободните длъжности в „Държавен вестник“
могат да се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет предложения за назначаване
на административен ръководител на съответния
орган на съдебната власт. Към предложението се
прилагат: подробна автобиография, подписана от
кандидата; копие от диплома за завършено висше
образование по специалността „Право“; копие от
удостоверение за придобита юридическа право
способност; медицинско удостоверение, издадено
в резултат на извършен медицински преглед,
че лицето не страда от психическо заболяване;
концепция за работата като административен
ръководител, която трябва да съдържа: лична
мотивация за заемане на длъжността, анализ и
оценка на състоянието на органа на съдебната
власт, очертаване на достиженията и проблемите
в досегашната му дейност, набелязване на цели за
развитието и мерки за тяхното достигане; удостоверение от Националната следствена служба,
Столичната следствена служба или от окръжните
следствени отдели към окръжните прокуратури за
образувани досъдебни производства; декларация
за имотното състояние, произхода на средствата
за придобиване на имуществото и за наличието на частен интерес по образец, утвърден от
Пленума на Висшия съдебен съвет; документи,
удостоверяващи наличието на стажа по чл. 170
от ЗСВ, и други документи, които по преценка на
кандидата имат отношение към професионалните
или нравствените му качества.
4547
17. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, офис Кюстендил,
на основание чл. 253 от ДОПК с постановление
за възлагане на недвижим имот № С190010091-0000185/15.03.2019 г. възлага на Любослава
Петрова Златкова, адрес: гр. Дупница, ул. Саморанска № 4Б, следния недвижим имот: урегулиран поземлен имот с идентификатор 68789.28.362
по кадастралната карта на гр. Дупница, област
Кюстендил, одобрена със Заповед № 300-5-56
от 30.07.2004 г. на изпълнителния директор на
АГКК. Адрес на имота – гр. Дупница, местност
Бунищерица, с обща площ 1971 кв. м, трайно
предназначение на територията: урбанизирана, с
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граници: съседни имоти с кадастрални номера:
68789.28.363; 68789.28.95; 68789.28.71; 68789.28.361.
Имотът е закупен за сумата 18 100 лв. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението за възлагане и същото подлежи на
вписване от съдията по вписванията при районния
съд по местонахождение на имота.
4305
342. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Велико Търново, на
основание чл. 239, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с постановление
за възлагане № 45 от 22.05.2019 г., издадено от
директора на ТД на НАП – Велико Търново,
възлага на „Н.Т.А.Е.“ – ЕООД, с ЕИК 205444776,
със седалище и адрес на управление: Велико
Търново, ул. Каменец № 16, с управител Христо Пет ров, г ру па № 5/19-3, представл яваща
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
14218.505.128.14.26 по КККР на гр. Габрово, одоб
рени със Заповед № РД-18-64 от 26.10.2007 г. на
ИД на АГКК, последно изменение със Заповед № 18-4698 от 8.06.2018 г. на началника на
СГКК – Габрово, с адрес на имота: Габрово,
п.к. 5300, ул. Стефан Караджа № 3, ет. 0. Самостоятелният обект се намира в сграда № 14,
разположена в поземлен имот с идентификатор
14218.505.128, предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, брой нива на
обекта: 1, площ 117,92 кв. м, прилежащи части:
съответните ид.ч. от общите части на сградата
и правото на строеж върху земята при съседни
самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж:
14218.505.128.14.25, под обекта: няма, над обекта:
14218.505.128.14.1, 14218.505.128.14.2; стар идентификатор: 14218.505.128.14.22, съгласно схема № 15462571/6.07.2018 г., издадена от СГКК – Габрово,
а съгласно договор за продажба на общински
нежилищен имот от 11.02.1997 г., сключен между
Община Габрово и Веселин Наковски, вписан
в СВ – Габрово, в том I-52, партидна книга 213,
стр. 164, вх. рег. 205, представлява обособена част
от партерния етаж на пететажен жилищен блок,
с обща застроена площ 117,92 кв. м, заедно със
съответната идеална част от общите части на
сградата, състоящ се от търговска зала, склад и
обслужваща площ, разположен в дв. пл. № 2745
от парцел III – жилищно строителство, в кв. 71
по плана на гр. Габрово – част 31, утвърден със
Заповед № РД-02-14-238 от 24.06.1987 г., заедно
с право на строеж върху терена при граници на
обекта: запад – двор и кафене; север – стълбище;
изток – улица от о.т. 1220 до о.т. 1222; юг – кафене
и стълбище, отгоре – жилища; отдолу – избени помещения, а съгласно Решение № 120 от
3.05.2012 г. по гр. дело № 259/2007 г. по описа
на Габровския окръжен съд, влязло в сила на
22.05.2017 г., търговски обект – магазин „Полски стоки“, Габрово, ул. Стефан Караджа № 3,
партерен етаж на пететажна жилищна сграда с
обща застроена площ 117,92 кв. м, разположен в
дв. пл. № 2745 от парцел III – жилищно строителство, в кв. 71 по плана на гр. Габрово – част
31, заедно с право на строеж върху терена при
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граници на обекта: запад – двор и кафене; север – стълбище; изток – улица от о.т. 1220 до о.т.
1222; юг – кафене и стълбище, отгоре – жилища;
отдолу – избени помещения, за сумата 55 001 лв.
На основание чл. 246, ал. 8, изр. първо от ДОПК
собствеността преминава у купувача от датата
на постановлението.
4452
317. – Нов б ъ л г арск и у н и верси т е т – София, обявява следните конкурси за: професор,
област на висше образование 2. Хуманитарни
науки, професионално направление 2.1. Филология – един; доцент, област на висше образование
8. Изкуства, професионално направление 8.4.
Театрално и филмово изкуство – един; главен
асистент, област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.4. Театрално
и филмово изкуство (графичен дизайн) – един,
всички със срок за подаване на документи – 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документите се подават в Нов български университет, ул. Монтевидео № 21, отдел „Човешки
ресурси“, офис 215, тел. 8110235.
4449
7. – Националният военен университет „Васил
Левски“ – Велико Търново, обявява конкурс за
заемане на академична длъжност главен асистент
в област на висшето образование 9. Сигурност и
отбрана, професионално направление 9.2. Военно
дело, научна специалност „Организация и управ
ление на въоръжените сили“, за военнослужещ
в катедра „Военни науки“ във факултет „Общовойскови“ на НВУ „Васил Левски“. Условията
на конкурса са обявени със Заповед № ОХ-507
от 29.05.2019 г. на министъра на отбраната на
Република България, линк: https://www.mod.bg/
bg/doc/zapovedi/2019/20190529_OX507.pdf. Срок
за подаване на документите – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се
подават в регистратурата на университета, Велико Търново, бул. България № 76. За контакти:
тел. 062/618832.
4466
92. – Националният военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново, обявява конкурс за
заемане на академична длъжност доцент в област
на висше образование 9. Сигурност и отбрана,
професионално направление 9.2. Военно дело,
научна специалност „Организация и управление на
въоръжените сили“, за нуждите на първично звено
катедра „Защита на населението и инфраструктурата“ в приемащо структурно звено факултет
„Общовойскови“ на НВУ „Васил Левски“ – едно
място за военнослужещ. Условията по конкурса са
обявени със Заповед № ОХ-436 от 8.05.2019 г. на
министъра на отбраната, линк: http://www.nvu.bg/
node/2264. Срок за подаване на документите – 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен
вестник“. Документи се подават в регистратурата
за некласифицирана информация на университета.
Телефони за контакт: 062/618875; Siemens: 62075;
GSM: 0888131479; е-mail: georgiev_ga@nvu.bg.
4495
581. – Великотърновският университет „Св.
св. Кирил и Методий“ обявява конкурси за прием
и обучение на докторанти за учебната 2019/2020 г.,
както следва:
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Шифър

Области на висше образование, професионални направления и
докторски програми

1
1.
1.2.

1.3.

2.
2.1.

ДЪРЖАВЕН

2

Форми на обучение
редовна

задочна

3

4

Педагогически науки

ВЕСТНИК
1

2.2.

Педагогика
Теория на възпитанието
и дидактика

1

Теория на възпитанието
и дидактика (Социална
педагогика)

1

Педагогика на обучението по ...
Методика на обучението
по география

1

Методика на обучението
по история

1

Методика на обучението по изобразително
изкуство

2

Методика на обучението по информатика и
информационни технологии

2

Методика на обучението
по музика

2

Методика на обучението
по технологии и пред
приемачество

1

Теория и методика на
физическото възпитание
и спортна тренировка

4

1

1

2

Хуманитарни науки
Българска литерат у ра
(между двете войни)

1

Българска литерат у ра
(Възрожденска литература)

1

Българска литерат у ра
(Съвременна българска
литература)

1

Теория и практика на
превода (Руски език)

1

Славянски езици (Морфология и словообразуване на съвременния
руски език)

1

Литература на народите
на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия
(Полска литература)

2

3

Литература на народите
на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия
(Р уска ли терат у ра на
XIX век)

1

2.3.

2.4.

1

Средновековна обща история

1

Средновековна обща история (История на Византия и средновековна
история на балканските
народи)

1

Истори я на Българи я
(Нова история на България ХVІІІ – ХІХ в. –
Възраждане)

2

1

Истори я на Българи я
(Нова история на България 1878 – 1944 г.)

2

1

Нова и най-нова обща
ис т ори я (С ъвремен на
обща история)

1

Нова и най-нова обща
ис т ори я (Ис т ори я на
Русия)

1

Истори я на Българи я
(Средновековна българска история)

2

Нова и най-нова обща
история (Нова обща история)

1

Култ у рно-историческо
наследство

1

Философия на правото
и политиката

1

Онтология

1

1

Религия и теология
Теология (Стар завет)

1

Теология (Обща история
на църквата)

1

Теология (Християнска
философия)

1

Теология (История на
БПЦ)

1

Теология (Литургика)

1

3.
3.1.

Социология, антропология и науки за културата
Етнология

3.2.

1

Философия

Социални, стопански и
правни науки

1

4

История и археология

Археология (Средновековна нумизматика)

Филология

Общо и с ра вн и т ел но
езикознание (Португалски език)
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2

3

4

Педагогическа и възрастова психология

2

1

Социална психология

2

1

Обща психология

2

1

6

1

Социални дейности
Организация и управ
лен ие и зв ън с ф ерат а
на материалното прои зводс т во (С оц иа л н и
дейности)

3.6.

3.7.

4.
4.4.

4.6.

1
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2

3

Социа лно-икономическа география (Регионално развитие)

1

8.

3

Изкуства
Изобразително изкуство
Изкуствознание и изобразително изкуство (Теоретични дисциплини)

1

Изкуствознание и изобразително изкуство (Графичен дизайн и визуални
комуникации)

1

Изкуствознание и изобразително изкуство (Живопис)

1

Изкуствознание и изобразително изкуство (Рисуване)

1

Изкуствознание и изобрази телно изк уст во
(Скулптура)

1

Гражданско и семейно
право

1

1

Наказателно право

1

1

Административно право и административен
процес

1

1

Конституционно право
(Конституционно право
на Република България)

1

1

Финансово право

1

1

Наказателно процесуално право (Наказателен
процес)

1

1

1

Гражданско процесуално право

Изкуствознание и изобразително изкуство (Стенопис)

1

1

Теория на държавата и
правото

2

1

1

Изк уствознанние и
изобразително изкуство
(Църковни изкуства)

Меж д у народ но п ра во
и международни отношения

Общо:

83

1

1

Трудово право и обществено осигуряване

1

1

Ис т о р и я н а п р а в о т о
(Римско частно право)

1

1

1

1

Политическа икономия

1

1

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)

1

1

Счетоводна отчетност,
кон т рол и а на л из на
стопанската дейност

1

1

1

1

Администрация и управ
ление

Икономика

Природни науки, математика и информатика
Науки за Земята
Физическа география и
ландшафтознание

4

Информатика и компютърни науки
Информатика

8.2.

Право

Икономика и управление (индустрия)
3.8.

1

Политически науки
Политология

3.4.

ВЕСТНИК

29

В срок 3 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“ на обявлението кандидатите подават
следните документи на хартиен и електронен
(CD) носител: заявление до ректора (изтегля се от
сайта на университета); автобиография; копие на
диплома с приложението за придобитата образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и
копие на диплома с приложението или уверение
за придобита образователно-квалификационна
степен „магистър“ (оригиналите се представят
за сравнение); допустими са и други документи,
удостоверяващи техните интереси и постижения
в научната област. Приемът се извършва в отдел „Докторанти“, каб. 505 – ВТУ, ректорат. За
справки и повече информация: тел. 062/618-312
и на сайта на ВТУ: www.uni-vt.bg.
4483
3. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за заемане на академичната
длъжност главен асистент в област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, професио
нално направление 7.4. Обществено здраве, по
научна специалност „Управление на здравните
грижи“, профилна специалност „Медицинска сестра“ в катедра „Сестрински хирургични грижи“
на ФЗГ, със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Справки и документи – в
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Медицинския университет – Плевен, ул. К л.
Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен секретар,
стая 139, тел. 064/884-172.
4493
4. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за главен асистент в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина, по
научна специалност „Патофизиология“ – един за
нуждите на преподаването в сектор „Патофизиология“ на катедра „Физиология и патофизиология“, ФМ, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Предимство е кандидатите да притежават медицинска специалност
„Патофизиология“. Справки и документи – в
Медицинския университет – Плевен, ул. К л.
Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен секретар,
стая 139, тел. 064/884-172.
4494
70. – Медицинският университет – Пловдив,
във връзка с Решение № 241 от 25 април 2019 г.
на Министерския съвет и на основание чл. 9,
ал. 3, т. 6 от Закона за висшето образование обявява конкурс за учебната 2019/2020 г. за редовни
докторанти по следните научни специалности:
№
по
ред
1.

Област на висше образование, Редовно
професионално направление и
докторски програми
7. Здравеопазване и спорт,
7.1. Медицина

1.1.

Педиатрия

1

1.2.

Анестезиология и реанимация

1

1.3.

Дерматология и венерология

1

2.

7. Здравеопазване и спорт,
7.2. Дентална медицина

2.1.

Терапевтична дентална медицина

1

2.2.

Пародонтология и ЗОЛ

1

3.

7. Здравеопазване и спорт,
7.4. Обществено здраве

3.1.

Медицинска информатика

1

За участие в конкурса се подават следните
документи съгласно Правилника за прилагане
на Закона за развитието на академичния състав
в Република България (изм. и доп., ДВ, бр. 15 от
2019 г.) във връзка със ЗРАСРБ (изм. и доп., ДВ,
бр. 17 от 2019 г.) и вътрешни за МУ – Пловдив,
нормативни актове: 1. заявление до ръководителя
на научната организация; 2. автобиография; 3.
диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението
или нотариално заверено копие от нея; 4. други
документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област; 5. квитанция
за внесена админист ративна такса – 10 0 лв.
Таксите се внасят в клона на банка „УниКредит
Булбанк“ – Пловдив. Кандидатите за докторанти
следва да имат предвид, че докторантът има
права по чл. 70, ал. 1, т. 1 – 13 и задължения
съгласно чл. 71 от Закона за висшето образование. Полага се писмен изпит по специалността и по един избран от кандидата чужд език
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(английски, немски, френски и испански). На
основание Решение № 233 от 25 април 2019 г.
на Министерски съвет, приложение № 19 към
чл. 1, докторантите заплащат еднократна такса
за обучението си в размер 900 лв. Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Адрес за справки, контакти и подаване на документи: Пловдив, бул.
В. Априлов № 15А, научен отдел: Ю. Маринова
и Д. Русев, тел. 032/602 224.
4446
70. – Университетът по хранителни технологии – Пловдив, обявява конкурси за главен
асистент по: област на висше образование 3.
Социални, стопански и правни науки, 3.8. Икономика (Иновационен мениджмънт; Енергийна
ефективност и конкурентоспособност) – един;
3. Социални, стопански и правни науки, 3.8.
Икономика (Икономика на предприятието в
ХВП) – един; 5. Технически науки, 5.2. Електротехника, електроника и автоматика (Автоматизирано електрозадвижване; Автоматизация
на технологични процеси) – един; 5. Технически
науки, 5.3. Комуникационна и компютърна техника (Организация на компютъра) – един; 5.
Технически науки, 5.4. Енергетика (Топлообменни
апарати; Топлотехнически измервания и уреди) – един; 5. Технически науки, 5.12. Хранителни
технологии (Технология на безалкохолните напитки; Технология на пивото) – един; 5. Технически
науки, 5.12. Хранителни технологии (Основи на
храненето; Безопасност на храните и хранително
законодателство) – един; 5. Технически науки,
5.12. Хранителни технологии (Технология на
кулинарната продукция) – един, всички със срок
2 месеца от датата на обнародване в „Държавен
вестник“. Документи се подават в Университета
по хранителни технологии – Пловдив, бул. Марица
№ 26, тел. 032 603 603.
4373
338. – Инс тит у т ът по ас трономи я с Национална астрономическа обсерватория при
БАН – София, обявява три конкурса за заемане
на академична длъжност доцент в област на вис
ше образование 4. Природни науки, математика
и информатика, професионално направление
4.1. Физически науки, по научни специалности
„Хелиофизика“ – двама, и „Астрономия и небесна
механика“ – един, за нуждите на отдел „Слънце
и Слънчева система“ по следните тематики: 1.
„Ускоряване на високоенергетични заредени
частици от слънчеви коронални ударни вълни и
разпространението им в хелиосферата – числено
моделиране, базирано на дистанционни наблюдения“, специалност „Хелиофизика“; 2. „Активни
процеси на Слънцето, звездна активност и планетни системи“, специалност „Хелиофизика“; 3.
„Химичен състав и свойства на повърхностите на
малки тела в Слънчевата система“, специалност
„Астрономия и небесна механика“, всички със
срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи
се приемат в Института по астрономия с НАО,
1784 София, бул. Цариградско шосе № 72, тел.
02/974 19 10.
4491
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47. – Община Белица на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за външно ел. захранване
за обект „Цех за производство на пелети“, намиращ се в имот с идентификатор № 03504.236.23 по
ККР на гр. Белица, по трасе, преминаващо през
общински имот с идентификатор № 03504.236.94
по ККР на гр. Белица. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация – Белица, с адрес гр. Белица 2780, ул. Георги
Андрейчин № 15.
4526
48. – Община Белица на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация на с.
Горно Краище по отношение на улица между
о.т. 118 – 193 и о.т. 120, кв. 31. Улицата между
о.т. 118 – 193 и о.т. 120 се закрива, като при о.т.
118 се образува тупик с о.т. 118а. По този начин
имот с идентификатор 77596.1.329, част от имот
77596.1.246, имот 77596.1.615 и 77596.1.299, които
досега попадат в проектната улица и подлежат на
отчуждаване, след премахване на улицата остават
на собствениците. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация – Белица, с адрес гр. Белица 2780, ул. Георги
Андрейчин № 15.
4527
49. – Община Белица на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – план за застрояване по отношение на
ПИ с № 03504.229.234 с цел промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски
нужди – „Жилищно строителство“. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация – Белица, с адрес гр. Белица 2780,
ул. Георги Андрейчин № 15.
4528
50. – Община Белица на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план за два броя водохващания в поземлени имоти
с идентификатори № 03504.1.698 и № 03504.1.699
по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Белица и ПУП за сграда за МВЕЦ в
поземлен имот с идентификатор № 03504.1.700
по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Белица. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация – Белица, с адрес гр. Белица 2780, ул. Георги
Андрейчин № 15.
4529
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12. – Община Бургас на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересуваните
собственици по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че
е изработен проект за ПУП – ПП за трасе на
отводнителен канал, преминаващо през ПИ с
идентификатори 61145.14.26, 61145.14.46, 61145.14.47,
61145.14.48, 61145.14.49, 61145.14.73, 61145.14.77,
61145.14.86, 61145.14.135, 61145.14.136, 61145.14.148
в м. Клюнчето, землище на с. Равнец, община
Бургас. Проектът е изложен за разглеждане в стая
409 в сградата на Община Бургас. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
4488
15. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 1
от ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на дъждовен
колектор, преминаващо през ПИ с идентификатор
07079.820.883 по КК на кв. Сарафово, гр. Бургас.
Проектът е изложен за разглеждане в стая 409 в
сградата на Община Бургас. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
4489
1. – Община Варна на основание чл. 28б, ал. 4
ППЗСПЗЗ съобщава, че с протоколи № 113 от
16.04.2019 г. и № 114 от 23.04.2019 г. на комисията
по чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ, назначена със Заповед
№ РД-17-7706-215 от 19.06.2017 г. на областния
управител на област с административен център
Варна, са разгледани преписки за приемане на
планове на новообразуваните имоти по § 4к, ал. 1
ПЗРЗСПЗЗ в изпълнение на съдебни решения
за: местност Манастирски рид, Бялата чешма
и Дъбравата – селищно образувание, землище
кв. Виница, община Варна, относно поземлени
имоти: № 410, 412, 4238 и 9702, КР 516, и № 856,
857, 858, 859, 1049, 1050, 2061, 2890, 4084, 4124,
9603, КР 517; местност Сотира – селищно образувание, землище гр. Варна, община Варна,
относно поземлени имоти № 392, 394, 832, КР
508, и ПИ с идентификатор 10135.2508.832, ПИ
с идентификатор 10135.2508.1403 и ПИ с идентификатор 10135.2508.9582 по КККР на гр. Варна.
Проектите за изменение са предоставени за
разглеждане в Община Варна, ет. 12, стая 1205,
отдел „Земеделие“, дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“. На
основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражения по проектите до
кмета на общината.
4516
111. – Община Габрово на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – план за регулация
(ПУП – ПР) за част от кв. 3 и кв. 4 по плана
на с. Чарково, община Габрово. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от
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обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
искания, предложения и възражения относно
ПУП – ПР за ЧИ на ЗРП за част от кв. 3 и
кв. 4 по плана на с. Чарково, община Габрово.
4480
21. – Община гр. Куклен, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че е постъпил проект за ПУП – парцеларен
план за обект: „Оптично кабелно захранване
на завод „Одело Фарба България“ от мрежата
на „А1 България“ – ЕАД, в землището на гр.
Куклен, община Куклен. Проектът е изложен
в стая № 109, ет. 1, в сградата на общинската
администрация – Куклен. В едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ на
обявлението на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
пряко заинтересованите страни могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта за подробен устройствен план до
общинската администрация – Куклен.
4490
68. – Община Кърджали на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за обект: Път І-5 Обходен път
на гр. Кърджали, участък от км 334+447 до км
349+422, в землището на гр. Кърджали, община
Кърджали. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
се запознаят с предложения проект в сградата
на Община Кърджали, стая 214, и да направят
писмени възражения, предложения и искания
по представения проект, отправени до дирекция
„АСУТ“ на общината.
4500
69. – Община Кърджали на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че са изработени проекти
за: ПУП – ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за обект: Трасе на общински път,
трасе за водопровод и канал в землищата на
гр. Кърджали, с. Сипей и с. Повет; ПУП – ПЗ
(подробен устройствен план – план за застрояване) на част от поземлен имот с идентификатор
40909.22.215 с площ 662,465 дка, представляващ поземлен имот с проектен идентификатор
40909.22.216 с площ 133,393 дка, с начин на трайно
ползване „Друг вид горски имот“, попадащ в
кадастралната карта на гр. Кърджали (за „Депо
за опасни отпадъци“). Проектите са изложени за
разглеждане в стая 214, дирекция „АСУТ“ при
Община Кърджали. 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 представените проекти, отправени
до дирекция „АСУТ“ на общината.
4501
58. – Областният управител на област Кюстендил на основание чл. 149, ал. 1 във връзка с
чл. 148, ал. 3, т. 1 и ал. 4 от ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица, че е издал Разрешение
за строеж № 1 от 4.06.2019 г., с което на „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, се разрешава да
извърши строителство на обект: „Реконструкция
и рехабилитация на ВЛ 20 kV „Богослов“ от
РОС № 348 до отклонение за присъединяване на
МВЕЦ „Елешница“, намираща се в ПИ с иден-
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тификатор 65142.3.322 по КККР на с. Сажденик,
община Кюстендил“, с трасе, преминаващо през
поземлени имоти в землищата на с. Раково и
с. Чеканец, община Невестино, и на с. Савойски, с. Цървена ябълка и с. Сажденик, община
Кюстендил, област Кюстендил, съгласно одобрените на основание чл. 145, ал. 1, т. 2 от ЗУТ
инвестиционни проекти. На основание чл. 215 от
ЗУТ издаденото разрешение за строеж заедно с
одобрените инвестиционни проекти подлежат на
обжалване пред Административния съд – Кюстендил, в 30-дневен срок от обнародването им в
„Държавен вестник“ чрез областния управител
на област Кюстендил.
4521
6 3. – Общ и н а К ю с т ен д и л на о снова н ие
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение № 1068, прието
на заседание на Общинския съвет – гр. Кюстендил, проведено на 28.05.2019 г., протокол
№ 45, одобрява проект на изменение на проект
за подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП – ПР) и подробен устройствен
п лан – п лан за заст рояване (П У П – ПЗ) за
у регулиран поземлен имот (У ПИ) V II – „За
комплексно жилищно строителство“, и УПИ
IX – „За комплексно жилищно строителство“,
в кв. 247а и УПИ XIV – „За комплексно жилищно строителство“, в кв. 247 по плана за
рег улаци я на к в. Колу ша – разширение, гр.
К юстендил, в обх вата на поземлени имоти
(ПИ) 41112.504.2018 и 41112.504.2050 от кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.
Кюстендил. Изменението е с цел обособяването
на нови УПИ, както следва: УПИ IX, отреден
за ПИ 41112.504.2018 от КККР, кв. 247а; УПИ
XX – „За обществено обслужване“ – част от ПИ
41112.504.2018, кв. 247 (съгласно чл. 19, ал. 6 от
ЗУТ); УПИ XXXV, отреден за ПИ 41112.504.2050
в кв. 247а; новопроектираните УПИ VII в кв.
247а и УПИ XIV в кв. 247, Кюстендил, запазват
предназначението си – „За комплексно жилищно строителство“. Устройствените показатели
на новообразуваните УПИ са съгласно чл. 19,
ал. 6 от ЗУТ. Възложители за изработване на
ИПУП – ПРЗ са Пламен Георгиев Симеонов,
Ботьо Стойнев Анев и Георги Стойнев Анев. На
основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението
може да бъде обжалвано от заинтересуваните
лица пред Административния съд – Кюстендил,
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез кмета на община Кюстендил.
4520
332. – Община гр. Сандански, област Благоевград, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава
на заинтересуваните, че е изготвен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за „Водопровод за минерална
вода“ за захранване на поземлен имот (ПИ) с
идентификатор 20910.12.8 в местността Зигвели,
землището на с. Зорница, община Сандански,
област Благоевград. Трасето на водопровода за
минерална вода е с дължина 4168,22 м и преминава по улици в регулацията на с. Хотово,
поземлени имоти с идентификатори 77361.31.248,
77361.28.248, 77361.26.248, 77361.49.248, 77361.49.219,
77361.66.219, 77361.67.214 – полски пътища на
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Община Сандански, по КККР на с. Хотово, община Сандански, и през 20910.8.50, 20910.11.90,
20910.16.91, 20910.16.1, 20910.16.77 – полски пътища
на Община Сандански, по КККР на с. Зорница
и по улици в регулация на с. Зорница, община
Сандански. Проектът за ПУП – ПП е изложен в
стая № 406, ет. 4 в сградата на Община Сандански
и може да се прегледа от заинтересуваните всеки
работен ден в определеното приемно време на
Община Сандански. 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 до общинската
администрация – Сандански.
4518
316. – Община гр. Сандански, област Благоевград, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава
на заинтересуваните, че е изготвен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните
територии за „Транспортен достъп“ до имот с
идентификатор 20105.55.9, м. Скалата, по КККР на
с. Дамяница, община Сандански, област Благоевград. Трасето на транспортния достъп е с дължина
около 115 м и широчина 3,5 м, като преминава
през поземлен имот с идентификатор 20105.55.10,
м. Скалата, с. Дамяница – пасище на Община
Сандански. Проектът за ПУП – ПП е изложен в
стая № 406, ет. 4 в сградата на Община Сандански
и може да се прегледа от заинтересуваните всеки
работен ден в определеното приемно време на
Община Сандански. 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 до общинската администрация – Сандански.
4519
36. – Община Ямбол на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за линеен обект: „Външен водопровод
от ПС „Кабиле“ до ПС „Ормана“, намиращ се на
територията на община Ямбол и община „Тунджа“,
област Ямбол“. За територията на община Ямбол
трасето преминава през имоти с идентификатори:
ПИ 87374.12.75 – за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, ПИ 87374.11.76 – селско с т опа нск и п ът, П И 87374.11.2 66 – н и ва ,
ПИ 87374.11.664 – селскостопанск и път, ПИ
87374.12.25 – нива, ПИ 87374.12.61 – селскостопански път, и ПИ 87374.12.873 – селскостопански път, по кадастралната карта на гр. Ямбол.
Изработеният проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) е изложен
за разглеждане в сградата на Община Ямбол,
стая 303. 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“.
4506
21. – Община с. Иваново, област Русе, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУ Т обявява на
заинтересованите лица, че с Решение № 2 по
протокол № 5 от 7.05.2019 г. на Общинск и я
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експертен съвет по устройство на територията
(ОЕСУТ) е допуснат за разглеждане проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за обект: „Подземна оптична мрежа
за електронни съобщения за нуждите на „Нетуоркс – България“ – ЕООД“, на територията на
община Иваново, землището на с. Пиргово, общива Иваново, област Русе. Проектът се намира
в дирекция „СА“ в административната сграда на
Община Иваново в с. Иваново, ул. Олимпийска
№ 75, ет. 1, стая № 6. Заинтересованите лица могат да подават пред общинската администрация
писмени възражения, предложения и искания по
проекта в едномесечен срок от датата на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“
на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.
4517

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор в
Окръжната прокуратура – Бургас, против чл. 28,
т. 8, чл. 31, ал. 1 – 8, чл. 32, ал. 1, т. 3 и ал. 2, т. 5
от Наредбата за рекламната и информационната
дейност на територията на община Бургас, приета
с решение на Общинския съвет – гр. Бургас, по
т. 13, протокол № 43 от 9 и 14.12.2010 г., изменена
и допълнена по т. 5, протокол № 49 от 19.05.2011 г.,
изменена по т. 16, протокол № 26 от 23.07.2013 г. По
оспорването е образувано адм. д. № 1181/2019 г. по
описа на Административния съд – Бургас, което
е насрочено за 19.09.2019 г. от 11,20 ч.
4499
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че
е постъпил протест на прокурор при Окръжната
прокуратура – Пазарджик, против Наредбата
за изграждане и опазване на зелената система
на територията на община Ракитово, приета с
Решение № 234 от 16.11.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Ракитово, взето с протокол № 19. По
протеста е образувано адм. д. № 581 по описа на
Административния съд – Пазарджик, за 2019 г.,
насрочено за разглеждане на 9.07.2019 г. от 9,45 ч.
4496
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е подаден протест от прокурор при Окръжната прокуратура – Плевен, срещу чл. 17, ал. 1,
чл. 51, ал. 3 и чл. 52, ал. 2, т. 2 и 3 от Наредбата
за изграждане и опазване на зелената система
на територията на община Пордим, приета с
Решение № 152 от 17.05.2008 г. на Общинския
съвет – гр. Пордим, по който е образувано адм.д.
№ 483/2019 г. по описа на Административния
съд – Плевен.
4498
Административният съд – Русе, на основание
чл. 188 във връзка чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е постъпил протест от прокурор при
ОП – Русе, срещу Наредба № 10 за управление,
стопанисване и ползване на земи от общинския
поземлен фонд и гори и земи от общинския горски фонд на Община Ветово, приета с Решение
на ОбС № 311 по протокол № 29 от 20.07.2006 г.,
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изм. и доп. с Решение № 480 по протокол № 42
от 13.09.2007 г.; изм. и доп. с Решение № 313 по
протокол № 23 от 27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 652 по протокол № 47 от 11.02.2011 г.
на ОбС – гр. Ветово, само в частта є на чл. 13,
ал. 1 и 4, а именно: чл. 13, ал. 1 – „Договорът за
наем се сключва от кмета на общината за срок
от 3 (три) години, а при сключване на договор
за аренда минималният срок е 4 (четири) стопански години, съгласно чл. 4, ал. 1 от Закона за
арендата в земеделието.“; чл. 13, ал. 4 – „Общият
срок на договора не може да бъде по-дълъг от
10 (десет) години.“ По оспорването е образувано
адм. дело № 346/2019 г. по описа на Административния съд – Русе, VІІІ състав, насрочено
за 10.07.2019 г. от 10,30 ч. Оспорваща страна по
делото е прокурор от ОП – Русе, с адрес: Русе,
ул. Александровска № 57.
4459
Административният съд – Сливен, административно отделение, призовава Елена Канева
Динева с последен адрес Сливен, ул. Възраждане
№ 52, сега с неизвестен адрес, и Кунка Сотирова
Канева с последен адрес Сливен, кв. Българка,
бл. 41, вх. В, ет. 6, ап. 17, сега с неизвестен адрес,
да се явят в съда на 15.07.2019 г. в 13,30 ч. като
заинтересовани страни по адм. д. № 170/2019 г.,
заведено от Стефка И. Сивилова. Заинтересованите страни да посочат съдебни адреси, в противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 48, ал. 2 ГПК.
4458
Административният съд – Смолян, на основание чл. 185 от АПК е образувал адм. д.
№ 235/2019 г. по протест на прокурор от Окръжната прокуратура – Смолян, срещу разпоредбата
на чл. 20, ал. 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – гр.
Девин, неговите комисии и взаимодействието му
с общинската администрация, приет с Решение
№ 57 по протокол № 5 от 20.04.2018 г. на Общинския съвет – гр. Девин. Делото е насрочено
за 26.06.2019 г. от 13,45 ч. 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.
4457
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпила жалба от Анна Моника Великов
от Стара Загора, с която се оспорват разпоредбите
на гл. II и IV от Наредбата за реда и условията за
отглеждане на животни компаньони на територията на община Стара Загора и за организация
на работата в общински приют за безстопанствени животни, приета от Общинския съвет – гр.
Стара Загора, с Решение № 1195 от 25.10.2017 г.,
по която е образувано адм. д. № 297/2019 г. по
описа на Административния съд – Стара Загора,
насрочено за 11.07.2019 г. от 11,30 ч.
4497
Петричкият районен съд, първи състав, съобщава на Мирсад Дестанов, роден на 28.08.1982 г.,
гражданин на Република Македония, с последен
адрес: гр. Велес, ул. Йордан Джуниар № 21,
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сега с неизвестен адрес, като ответник по гр. д.
№ 1415/2018 г. по описа на Районния съд – Петрич,
първи състав, заведено от Верка Синанова Дестанова за развод, че в двуседмичен срок считано
от датата на обнародване в „Държавен вестник“
следва да се яви в деловодството на Районния
съд – Петрич, първи състав, за да получи препис
от исковата молба и приложенията с оглед депозиране на писмен отговор в едномесечен срок от
получаването им съгласно чл. 131, ал. 1 от ГПК,
тъй като в противен случай ще бъде назначен
особен представител по делото.
4453
Русенският районен съд, ХІІ гр. състав, призовава Чарлс Менса Даркуа Джима, с неизвестен
адрес, да се яви в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ в деловодството на
съда за получаване на препис от искова молба
и доказателствата за отговор по чл. 131 от ГПК
по гр. д. № 1458/2019 г. по описа на Районния
съд – Русе, заведено от Валентина Димитрова
Игнатова-Даркуа за развод по чл. 49 от СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен
случай ще му бъде назначен особен представител.
4454
Софийският районен съд, III гр. отделение,
80 състав, по гр.д. № 75184/2018 г. на основание
чл. 48, ал. 1 от ГПК уведомява Гледис Муста,
роден на 20.09.1994 г., гражданин на Албания, без
регистриран постоянен и настоящ адрес в РБ и
неизвестен адрес в чужбина, че има качеството
на ответник по гр.д. № 75184/2018 г. по описа на
СРС, ІІІ ГО, 80 състав, по гр.д. № 75184/2018 г. по
описа на СРС, ІІІ ГО, 80 състав, образувано по
предявен от Станислава Десиславова Бисерова
от гр. Луковит, община Ловеч, ул. Кръгояд № 54,
вх. А, ет. 8, ап. 23, иск с правно основание чл. 49 от
СК за развод поради дълбоко и непоправимо разстройство на сключения между тях на  11.11.2016 г.
в София граждански брак, за което е съставен
акт за граждански брак № 3569 от 11.11.2016 г.
на Столичната община – район „Средец“, като
се укаже на същия, че в двуседмичен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ следва да
се яви в канцеларията на СРС, ІІІ ГО, за връчване на книжата по делото. Ответникът следва да
посочи съдебен адресат в страната, в противен
случай делото ще се разгледа при условията на
чл. 48, ал. 2 от ГПК. След изтичане на срока за
получаване на книжата от ответника делото ще
се докладва своевременно за продължаване на
съдопроизводствените действия.
4470
Софийският районен съд, 29 състав, ГО,
уведомява лицето Дарья Крастина с последен
известен адрес София, ул. Униас № 12А, ап. 1,
сега с неизвестен адрес, да се яви в съда в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ за получаване на книжа по делото, а
именно: препис от искова молба и доказателствата, като ответница по гр.д. № 4503/2018 г.,
заведено от „Топлофикация – София“ – ЕА Д,
осъдителен иск, като представи отговор на
исковата молба по реда на чл. 131 ГПК в едномесечен срок. Ответницата да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа
при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
4471
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Софийският районен съд, ІІ гражданско отделение, 67-и състав, призовава Веселин Ивайлов
Ценов като ответник по гр. д. № 84216/2017 г. по
описа на Софийския районен съд, 67-и състав, да
се яви в деловодството на 67-и състав, Софийски
районен съд, София, бул. Цар Борис ІІІ № 54,
за получаване на искова молба и приложенията
към същата по настоящото дело. Ако въпреки
обнародването в „Държавен вестник“ ответникът
не се яви в съда, съдът ще му назначи особен
представител.
4472
Софийският районен съд, ІІІ граж данско
о т делен ие, 139 с ъ с та в, к а н и д ърж ат ел я на
999 900 бр. обикновени поименни акции, всяка
с номинална стойност 1 лв., от капитала на
„Сагара Трейд“ – АД, ЕИК 202565153, да заяви
по настоящото дело (гр. д. № 23289 по описа за
2019 г. на СРС, 139 с-в) правата си върху тези
акции най-късно до откритото съдебно заседание,
насрочено на 4.09.2019 г. от 9,30 ч., когато ще се
разгледа молбата на „Витро Инвест“ – АД (н.),
ЕИК 202459029, чрез синдика Валери Петров Анчев за обезсилване на тези акции. В случай че в
указания срок държателят не заяви своите права,
ценните книги ще бъдат обезсилени. Нарежда
да не се извършват плащания по гореописаните
ценни книги. Пренасочва делото в открито заседание на 4.09.2019 г. от 9,30 ч., за когато да се
призове молителят „Витро Инвест“ – АД (н.),
ЕИК 202459029, с препис от заповедта.
4473
Благоевградският окръжен съд обявява, че
има образувано гр. дeло № 89/2019 г. по искова
молба с ищец – КПКОНПИ, и ответници: Светла
Петрова Тодорова с постоянен и настоящ адрес:
София, ул. Хайдушка поляна № 18, вх. В, и Минко Иванов Сливков с постоянен адрес: София,
ж.к. Красно село, кв. Борово, № 223, вх. Г, ет. 4,
ап. 97, и настоящ адрес: София, ж.к. Красно село,
кв. Борово, № 223, вх. Б, с правно основание
чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ във връзка с § 5, ал. 2
от ПЗРЗПКОНПИ (ДВ, бр. 1 от 2019 г.) и с цена
на иска 2 205 563,84 лв., с която се иска да се
отнеме в полза на държавата следното имущество:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Светла Петрова Тодорова
и Минко Иванов Сливков:
– Недвижими имоти, намиращи се в жилищна сграда „Комплексно жилищно застрояване и
помещения за обществено обслужващи функции“,
изградени в поземлен имот № 02676.501.2408 по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Банско, област Благоевград, одобрени със
Заповед № РД-18-81 от 10.12.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК – Благоевград, стар
идентификатор 2408, квартал 293, парцел ІІ, с
площ 1544 кв. м, с адрес на имоти: гр. Банско, п.к.
2770, ул. Вардар № 2, при съседи: 02676.501.2407,
02676.501.4163, 02676.501.4413, 02676.501.4615, а
именно:
1. Самостоятелен обект в сграда, апартамент
№ 27, с идентификатор 02676.501.2408.1.27, с адрес
на СО: ул. Вардар, ет. 2, ап. 27, по кадастрална-
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та карта и кадастралните регистри на гр. Банско, област Благоевград, одобрени със Заповед
№ РД-18-81 от 10.12.2009 г. на изпълнителния
директор на АГКК – Благоевград, разположен
на етаж 2, с предназначение – жилище, апартамент, брой нива – 1, с площ по документ
65,49 кв. м, състоящ се от дневна (трапезария),
кухня, спалня и баня с тоалетна, тоалетна, две
тераси, входно антре, ведно със съответстващите
на апартамента 1,744% идеални части от общите
части на сградата, равняващи се на 17,93 кв. м
и съответните идеални части от правото на
строеж върху поземления имот, при съседи по
кадастрална схема: на същия етаж – обект с
идентификатор 02676.501.2408.1.26, обект с идентификатор 02676.501.2408.1.53, под обекта: обект
с идентификатор 02676.501.2408.1.13, над обекта:
обект с идентификатор 02676.501.2408.1.39, обект
с идентификатор 02676.501.2408.1.40, и
2. Самостоятелен обект в сграда, паркомясто
№ 1, с идентификатор 02676.501.2408.1.68, с адрес
на СО: ул. Вардар, ет. 1, гараж – паркомясто 1,
по кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Банско, област Благоевград, одобрени със
Заповед № РД-18-81 от 10.12.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК – Благоевград, разположен на етаж – 1, с предназначение – за гараж,
брой нива – 1, с площ по документ 12,20 кв. м,
ведно със съответстващите му 0,481% идеални
части от общите части на сградата, равняващи
се на 4,94 кв. м и съответните идеални части
от правото на строеж върху поземления имот,
при съседи по кадастрална схема: на същия
етаж – обект с идентификатор 02676.501.2408.1.67,
обект с идентификатор 02676.501.2408.1.69, под
обекта: няма, над обекта: обект с идентификатор
02676.501.2408.1.5, попадащи в сграда с идентификатор 02676.201.2408.1, изградена в поземлен
имот № 02676.501.2408 по кадастралната карта
и кадастралните регистри на гр. Банско, област
Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-83
от 10.12.2009 г. на изпълнителния директор на
АГКК – Благоевград, с площ 1544 кв. м, с адрес на имота: гр. Банско, п.к. 2770, ул. Вардар
№ 2, вид на територията: урбанизирана, начин
на трайно ползване – жилищно строителство,
стар идентификатор 2408, квартал 293, парцел
II, при съседи: 02676.501.2407, 02676.501.4163,
02676.501.4413, 02676.501.4615, които самостоятелни обекти представляват съгласно доказателствените документи за собственост: 1.1. апартамент
№ 22, намиращ се в гр. Банско, област Благоевград, в жилищна сграда „Шаде Монтан“, ул.
Вардар, разположен на втори надпартерен етаж
на сградата, със застроена площ 65,49 кв. м,
състоящ се от дневна, трапезария, кухня, спалня,
баня и тоалетна и две тераси, входно антре, при
съседи на апартамента: апартамент № 26, два
коридора и двор, заедно със съответстващите на
апартамента 1,744% идеални части от общите
части на сградата, равняващи се на 17,93 кв. м
и съответните идеални части от правото на
строеж върху мястото, представляващо УПИ
II-2408, в кв. 293 по плана на гр. Банско, област
Благоевград, целият с площ 1546 кв. м, при
граници на УПИ: улица, УПИ имот I, УПИ
имот VI-2406, улица, УПИ имот IV-2407, и 1.2.
паркомясто № 1, с площ 12,20 кв. м заедно с
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обслужващите помещения и площи 22,10 кв. м,
намиращо се в подземен етаж на гореописаната
по-горе сграда, при съседи: паркомясто 2, улица, двор и алея заедно със съответстващите на
паркомясто № 1 0,481% идеални части от общите
части на сградата, равняващи се на 4,94 кв. м
и съответните идеални части от правото на
строеж върху описаното по-горе място, придобити с нотариален акт за покупко-продажба на
недвижими имоти № 31, том III, peг. № 1626,
дело № 391/16.11.2010 г. на нотариус с район на
действие PC – Разлог, вписан на 16.11.2010 г. в
СВ – Разлог. Пазарна стойност на имотите към
датата на оценка – 09.2018 г. – 65 000 лв.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Светла Петрова Тодорова
и Минко Иванов Сливков:
1. Мотопед марка „Джонуей“, модел „МСГ“,
peг. № С 0268Т, дата на п ърва рег ис т ра ц и я
20.08.2015 г., придобит на 9.05.2016 г., настояща
собст веност, рама № L 8Y MSGBDOFS214523,
двигател № 15042400046. Пазарна стойност към
датата на оценка – 09.2018 г. – 1100 лв.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Светла Петрова
Тодорова:
Сумата в размер 5000 лв., получена от продажбата на 100 дружествени дяла по 50 лв. всеки от
капитала на „Илюминейшън консулт“ – ЕООД.
Сумата в общ размер 43 051,66 лв., представляваща установено незаконно имущество – вноски на каса по разплащателна сметка в левове
№ 2348729, открита на 10.01.2003 г. в „Банка
ДСК“ – ЕАД, с титуляр Светла Петрова Тодорова.
Сумата в общ размер 48 300 евро с левова
равностойност 94 466,59 лв., представляваща установено незаконно имущество по разплащателна
сметка в евро № 14314340, открита на 31.07.2007 г.
в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Светла Петрова
Тодорова.
Сумата в общ размер 17 268 евро с левова
равностойност 33 773,27 лв., непреобразувана в
друго имущество и нетрансферирана по други
сметки, представляваща установено незаконно
имущество по спестовен влог № 16028936, открит
на 18.08.2008 г. във ФЦ – София 3, РЦ – Софиязапад, с титуляр Светла Петрова Тодорова.
Сумата в размер 30 070 евро, с левова равностойност 58 811,80 лв., прехвърлена от сметка
№ 16028936 в „Банка ДСК“ – ЕАД, представляваща установено незаконно имущество по срочен
депозит в евро № 19046844, открит на 26.11.2010 г.
във ФЦ – София 3, РЦ – София-запад, и закрит на
25.02.2011 г., с титуляр Светла Петрова Тодорова.
Сумата в размер 30 140,16 евро с левова равностойност 58 949 лв., прехвърлена от сметка
№ 16028936 в „Банка ДСК“ – ЕАД, представляваща установено незаконно имущество по срочен
депозит в евро № 19215742, открит на 8.02.2011 г.
във ФЦ – София 3, РЦ – София-запад, и закрит на
9.06.2011 г., с титуляр Светла Петрова Тодорова.
Сумата в общ размер 10 439,24 лв., представляваща левова равностойност на 5337,50
евро – установено незаконно им у щест во по
срочен депозит в евро BG92DEMI92402400070775,
открит на 4.04.2012 г., с титуляр Светла Петрова
Тодорова.
Сумата в общ размер 2637,45 евро с левова
равностойност 5158,40 лв., прехвърлена от спес-
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товен влог в левове BG84KORP92204019385101 в
„КТБ“ – АД, в несъстоятелност, представляваща
установено незаконно имущество по спестовен
влог на граждани в евро BG02DEMI92404400152837,
о т к ри т на 11.06.2015 г. в „Търг овска ба н ка
Д“ – АД, с титуляр Светла Петрова Тодорова.
Сумата в общ размер 195 711,25 лв., прехвърлена
от спестовен влог в евро BG66KORP92204419385101
в „КТБ“ – АД, в несъстоятелност, представляваща
установено незаконно имущество по спестовен влог
на граждани в левове BG74DEMI92404000152835,
открит на 11.06.2005 г. в „Търговска банка Д“ – АД,
с титуляр Светла Петрова Тодорова.
Сумата в общ размер 10 683,41 евро с левова
равностойност 20 894,93 лв., представляваща
установено незаконно имущество по срочен
депозит в евро BG83IORT80382400217703, открит
на 17.05.2010 г. в „Инвестбанк“ – АД, закрит на
17.11.2010 г., с титуляр Светла Петрова Тодорова.
Сумата в размер 12 958,23 евро с левова равностойност 25 344,10 лв., представляваща установено
незаконно имущество по срочен депозит в евро,
с титуляр Светла Петрова Тодорова, открит в
„Инвестбанк“ – АД.
Сумата в размер 30 000 евро с левова равно
стойност 58 674,90 лв., преобразувана от сметка
BG02IORT80382400217706 в „Инвестбанк“ – АД,
представляваща установено незаконно имущество
по срочен депозит в евро BG21IORT81302400217706,
открит на 27.02.2014 г., закрит на 8.04.2014 г., с
титуляр Светла Петрова Тодорова.
Сумата в размер 5278,30 евро с левова равно
стойност 10 323,46 лв., представляваща установено
незаконно имущество по спестовен влог в евро
BG93IORT81304400217700, открит на 27.02.2014 г.
в „Инвестбанк“ – АД, закрит на 8.09.2017 г., с
титуляр Светла Петрова Тодорова.
Сумата в общ размер 54 960 евро с левова
равностойност 107 492,42 лв., представляваща установено незаконно имущество по разплащателна
сметка в евро BG 89 CREX 9260 1414 6573 00,
открита на 27.12.2010 г. в „Токуда Банк“ – АД,
закрита на 30.12.2013 г., с титуляр Светла Петрова
Тодорова.
Сумата в размер 1565,48 лв., представляваща
установено незаконно имущество по депозитна
сметка в левове BG77KORP92202019385101, открита на 6.11.2012 г. в „Корпоративна търговска
банка“ – А Д, в несъстоятелност, закрита на
11.11.2013 г., с титуляр Светла Петрова Тодорова.
Сумата в общ размер 492 330,26 лв., представляваща левова равностойност на установено
незаконно имущество в евро по спестовен влог
в евро BG 66 KORP 9220 44 19385101, открит
на 19.08.2008 г., закрит на 8.11.2014 г., с титуляр
Светла Петрова Тодорова.
Сумата в размер 78 300 лв., представляваща
вноски от лицето и трансферирани суми от
депозити с установен незаконен произход по
спестовен влог в левове BG 84 KORP 9220 40
19385101, открита на 30.11.2012 г., закрита на
7.11.2014 г., с титуляр Светла Петрова Тодорова.
Сумата в размер 413 000 лв., представляваща
допълнителни вноски от Светла Петрова Тодорова към „Илюминейшън консулт“ – ЕООД,
ЕИК 131107663.
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На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4
и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Минко Иванов Сливков:
Сумата в общ размер 1591,34 лв., представляваща установено незаконно имущество по срочен
депозит № 18435235, открит на 30.04.2010 г. във
Филиал Борово, РЦ – София-запад, и закрит на
31.12.2010 г., с титуляр Минко Иванов Сливков.
Сумата в общ размер 10 439,24 лв., представляваща левова равностойност на 5337,50 евро – установено незаконно имущество по срочен депозит
в евро BG76DEMI924G2400070772, открит на
4.04.2012 г., закрит на 5.06.2013 г. в „Търговска
банка Д“ – АД, с титуляр Минко Иванов Сливков.
Сумата в общ размер 20 927,38 лв., представляваща установено незаконно имущество по срочен депозит в левове BG24DEM192402000070771,
открит на 4.04.2012 г., закрит на 5.06.2013 г. в
„Търговска банка Д“ – АД, с титуляр Минко
Иванов Сливков.
Сумата в общ размер 1015 евро с левова равно
стойност 1985,16 лв., представляваща установено
незаконно имущество по спестовен влог в евро
BG21PIRB74244605535473, открит на 11.12.2015 г.
в „Банка Пиреос“ – АД, закрит на 12.12.2016 г.,
с титуляр Минко Иванов Сливков.
Сумата в размер 143,84 евро с левова равно
стойност 281,33 лв., представляваща установено
незаконно имущество по срочен депозит в евро
BG 66 IORT 8038 2400 137305, открит на 30.04.2010 г.,
закрит на 1.11.2010 г., с титуляр Минко Иванов
Сливков.
Сумата в размер 22 501,40 евро с левова равностойност 44 008,91 лв., прехвърлена от сметка
BG82IORT80382400137308 в „Инвестбанк“ – АД,
представляваща установено незаконно имущество
по срочен депозит в евро BG82IORT80382400137308,
открит на 3.05.2011 г., закрит на 5.12.2011 г., с
титуляр Минко Иванов Сливков.
Сумата в размер 2000 евро с левова равно
стойност 3911,66 лв., представляваща установено
незаконно имущество по срочен депозит в евро BG
52 IORT 8130 2402 022900, открит на 12.12.2014 г.,
закрит на 12.12.2015 г., с титуляр Минко Иванов
Сливков.
Сумата в размер 51 014,54 евро с левова равностойност 99 775,76 лв., представляваща установено незаконно имущество по срочен депозит
в евро BG 25 IORT 8130 2402 022901, открит на
12.12.2015 г., с титуляр Минко Иванов Сливков.
Сумата в общ размер 97 791,50 лв., прехвърлена
от сметка BG83PIRB74242695760624 в „Пиреос
банк“ – АД, представляваща установено незаконно имущество по депозитна сметка в евро
BG 80 TBIB 9310 24 52808701, открита на 12.12.2016 г.
в „Ти Би Ай Банк“ – ЕАД, с титуляр Минко Иванов Сливков.
Сумата в размер 12 160 евро с левова равно
стойност 23 782,90 лв., представляваща установено незаконно имущество по депозитна сметка
в евро „Токуда инвест 36 месеца“ BG 05 CREX
9260 2413 9532 00 в евро, открита на 01.06.2010 г.
в „Токуда Банк“ – АД, закрита на 3.06.2013 г., с
титуляр Минко Иванов Сливков.
Сумата в размер 4315 евро с левова равно
стойност 8439,40 лв., представляваща установено
незаконно имущество по разплащателна сметка
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в евро BG 33 FINV 9150 1016 369024, открита на
11.12.2014 г. в „Първа инвестиционна банка“ – АД,
закрита на 11.12.2015 г., с титуляр Минко Иванов
Сливков.
Сумата в размер 57 900 евро с левова равно
стойност 113 242,55 лв., представляваща установено незаконно имущество по спестовна сметка
в евро BG61KORP92204412355601, открита на
10.05.2007 г., с титуляр Минко Иванов Сливков.
Делото е насрочено за разглеждане в съдебно
заседание на 19.09.2019 г. от 14 ч. в Окръжния
съд – Благоевград, и третите лица, които претендират самостоятелни права върху посоченото
имущество могат да предявят съответния иск
до приключване на съдебното дирене в първата
инстанция.
4479
Русенският окръжен съд в закрито заседание с определение от 14.05.2019 г. обявява, че
в съда на 12.07.2018 г. по мотивирано искане с
вх. № 7962/11.07.2018 г. от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество чрез председателя
Пламен Георгиев Димитров срещу Димитър Кирчев Маринов, „Химимпекс България“ – ЕООД,
ЕИК 200624795, „Д. Трейд индъстри“ – ЕООД,
ЕИК 117672288, „Месамбрия 2013“ – ЕООД, ЕИК
202474013, „Ледърс“ – ЕООД, ЕИК 201160337, „Саламанпур комерс“ – ЕООД, ЕИК 201178143, и „Биовит интернационал“ – ЕООД, ЕИК 201167214,
е образувано гр. дело № 476/2018 г., относно
отнемане в полза на държавата на имущество
на стойност 1 325 562,37 лв. на основание чл. 74,
ал. 1 от ЗОПДНПИ (отм.) във връзка с § 5, ал. 1
от ПЗРЗПКОНПИ. Иска се отнемане в полза на
държавата на следното имущество:
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.) от Димитър Кирчев Маринов:
– сумата в размер 5000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове в капитала на „Алинас“ – ЕООД, с ЕИК 117684365;
– сумата в размер 50 лв., заплатена за придобиване на дружествените дялове от капитала на
„Химимпекс България“ – ЕООД, с ЕИК 200624795;
– сумата в размер 20 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове в
капитала на „Саламанпур комерс“ – ЕООД, с
ЕИК 201178143;
– сумата в размер 100 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове в
капитала на „Биовит интернационал“ – ЕООД,
с ЕИК 201167214;
– сумата в размер 3500 лв., заплатена за придобиване на дружествените дялове от капитала на
„Д. Трейд индъстри“ – ЕООД, с ЕИК 117672288;
– сумата в размер 5000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове в капитала на „БМК груп“ – ЕООД, с ЕИК 117665692;
– сумата в размер 600 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове в капитала на „ТД МОД“ – ЕООД, с ЕИК 200901242;
– сумата в размер 100 лв., заплатена за придобиване на дружествените дялове от капитала
на „Ледърс“ – ЕООД, с ЕИК 201160337;
– сумата в размер 100 лв., заплатена за придобиване на дружествените дялове от капитала
на „Дими – Димитринка Ангелова“ – ЕООД, с
ЕИК 201745045;
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– сумата в размер 100 лв., заплатена за придобиване на дружествените дялове от капитала
на „Марти – 2012“ – ЕООД, с ЕИК 201814452;
– сумата в размер 100 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове в капитала на „Еуротес трейдинг“ – ЕООД, с ЕИК
201157138;
– сумата в размер 100 лв., заплатена за придобиване на дружествените дялове от капитала на
„Е. Д. Трейд корпорате“ – ЕООД, с ЕИК 200970217;
– сумата в размер 200 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове в
капитала на „Корал импекс“ – ЕООД, с ЕИК
202464453;
– сумата в размер 200 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове в
капитала на „Валери Венков – Д“ – ЕООД, с
ЕИК 203306125;
– сумата в размер 2500 лв., заплатена за придобиване на дружествените дялове от капитала на
„Перфект консулт – 13“ – ЕООД, с ЕИК 201416740;
– сумата в размер 50 лв., заплатена за придобиване на дружествените дялове от капитала
на „Строй проект 21“ – ЕООД, с ЕИК 117675494;
– сумата в размер 100 лв., заплатена за придобиване на дружествените дялове от капитала
на „Трейд импекс“ – ЕООД, с ЕИК 128626274;
– сумата в размер 5000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове в капитала на „Дискай“ – ЕООД, с ЕИК 827236776;
– сумата в размер 2 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от
капитала в „Енерсет електрик КО“ – ЕООД, с
ЕИК 201526603;
– сумата в размер 20 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „Зорница ДД“ – ООД, с ЕИК 107570872;
– сумата в размер 2075 лв., представляваща
вноски от трети лица в периода от 16.07.2008 г.
до 2010 г., ведно с начислените лихви по сметка
№ BG72CECB97901083 501400, с титуляр Димитър
Кирчев Маринов в „ЦКБ“ – АД;
– сумата в размер 6,50 лв., постъпила през
2010 г. с входящи преводи по спестовен влог в лв.
с IBAN BG91 UBBS 8002 4038 1055 16, с титуляр
Димитър Кирчев Маринов в „Обединена българска банка“ – АД;
– сумата в размер 20 лв., представляваща
вноска на каса на 10.11.2009 г. по разплащателна
сметка в лв. с IBAN BG06 CREX 92601013301700,
с титуляр Димитър Кирчев Маринов в „Токуда
банк“ – АД;
– сумата в размер 20 лв., представляваща
вноска на каса на 27.10.2010 г. по разплащателна
сметка в лв. с IBAN BG56 PRCB 92301035053115, с
титуляр Димитър Кирчев Маринов в „ПроКредит
Банк“ – АД.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 и с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Димитър
Кирчев Маринов:
– сумата в размер 1020 лв., получена от продажбата и представляваща номиналната стойност
на продадените дружествени дялове от капитала
на „Макабо груп“ – ЕООД, с ЕИК 201769676;
– сумата в размер 6000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове в капитала на „Бултуб“ – ЕООД, с ЕИК 117630175;
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– суми в общ размер 43 150 евро с левова
равностойност 84 394,06 лв., внесени на каса през
2013 г. от Димитър Кирчев Маринов по срочен
депозит в евро с IBAN BG93 FINV 91502015
932671 с титуляр „Макабо груп“ – ЕООД, с ЕИК
201769676, в „Първа инвестиционна банка“ – АД;
– суми в общ размер 221 627,04 евро с левова
равностойност 433 464,81 лв., внесени на каса през
2013 г. от Димитър Кирчев Маринов по разплащателна сметка в евро с IBAN BG22 DEMI 9240
1400 0941 85, с титуляр „Макабо груп“ – ЕООД,
с ЕИК 201769676, в „Търговска банка Д“ – АД.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 66, ал. 2,
чл. 63, ал. 2, т. 1 и с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.)
от Димитър Кирчев Маринов:
– сумата в размер 100 лв., послужила за придобиване на дружествените дялове в капитала на
„Сънивал“ – ЕООД, с ЕИК 117694719;
– сумата в размер 300 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове в
капитала на „Месамбрия 2013“ – ЕООД, с ЕИК
202474013;
– сумата в размер 100 лв., послужила за придобиване на дружествените дялове от капитала
на „Кириак Импорт-Експорт“ – ЕООД, с ЕИК
203053323;
– сумата в размер 100 лв., послужила за придобиване на дружествените дялове от капитала
на „Момтрейд“ – ЕООД, с ЕИК 201951038;
– сумата в размер 100 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове в капитала на „Йовис – Русе“ – ЕООД, с ЕИК 201181406;
– сумата в размер 5000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове в
капитала на „Кристиян – Киа“ – ЕООД, с ЕИК
200880442;
– сумата в размер 1000 лв., получена от продажбата и представляваща номиналната стойност
на продадените дружествени дялове от капитала
на „Аймеджик“ – ЕООД, с ЕИК 201444266;
– сумата в размер 20 лв., получена от продажбата и представляваща номиналната стойност на
продадените дружествени дялове от капитала на
„Митев груп“ – ЕООД, с ЕИК 202081661.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 66, ал. 2
и с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от „Саламанпур
комерс“ – ЕООД, ЕИК 201178143:
– сумата в размер 5000 лв., получена от продажбата и представляваща номиналната стойност
на продадените дружествени дялове от капитала
на „Формула СХ“ – ЕООД, с ЕИК 117581640.
На основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.) от „Ледърс“ – ЕООД, ЕИК
201160337:
– сумата в размер 3000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове в капитала на „Последен покой – Русе“ – ЕООД, с
ЕИК 201124049;
– сумата в размер 100 лв., послужила за придобиване на дружествените дялове в капитала на
„Груп – Георг и Плам“ – ЕООД, с ЕИК 202325208.
– сумата в размер 5000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове в капитала на „Неос груп“ – ЕООД, с ЕИК 117689444;
– сумата в размер 5000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове в
капитала на „Последна утеха – Русе“ – ЕООД,
с ЕИК 119517500;
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– сумата в размер 100 лв., послужила за придобиване на дружествените дялове в капитала на
„Лоджисити“ – ЕООД, с ЕИК 202117449;
– сумата в размер 20 евро с левова равностойност 39,12 лв., внесена на каса на 11.03.2013 г.
от Димитър Кирчев Маринов по разплащателна
сметка в евро с IBAN BG36CECB 9790 14Е1 7788 00,
с титуляр „Ледърс“ – ЕООД, с ЕИК 201160337, в
„Централна кооперативна банка“ – АД.
На основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от
ЗОПДНПИ (отм.) от „Саламанпур комерс“ – ЕООД,
ЕИК 201178143:
– сумата в размер 100 лв., послужила за придобиване на дружествените дялове в капитала на
„Гламур 2014“ – ЕООД, с ЕИК 202954973.
На основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.) от „Биовит интернационал“ – ЕООД, ЕИК 201167214:
– сумата в размер 1000 лв., послужила за
придобиване на дружествените дялове в капитала
на „М Скутер“ – ЕООД, с ЕИК 175067551.
На основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от
ЗОПДНПИ (отм.) от „Химимпекс България“ – ЕООД,
ЕИК 200624795:
– сумата в размер 10 евро с левова равностойност 19,56 лв., внесена на каса на 10.11.2014 г.
от Димитър Кирчев Маринов по разплащателна
сметка в евро с IBAN BG83 DEMI 9240 1400 1384 83,
с титуляр „Химимпекс България“ – ЕООД, с ЕИК
200624795, в „Търговска банка Д“ – АД;
– сумата в размер 25 685 евро с левова равностойност 50 235,49 лв., внесена от трето лице
през 2014 г. по разплащателна сметка в евро с
IBAN BG83 DEMI 9240 1400 1384 83, с титуляр
„Химимпекс България“ – ЕООД, с ЕИК 200624795
в „Търговска банка Д“ – АД.
На основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от
ЗОПДНПИ (отм.) от „Д. Трейд индъстри“ – ЕООД,
ЕИК 117672288:
– сумата в размер 42 700 лв., внесена на каса
на 11.09.2013 г. от Димитър Кирчев Маринов по
разплащателна сметка в лв. с IBAN BG30 DEMI
9240 1000 1079 45, с титуляр „Д. Трейд индъстри“ – ЕООД, с ЕИК 117672288, в „Търговска
банка Д“ – АД;
– суми в общ размер 80 940,20 евро с левова равностойност 158 305,27 лв., внесени на
каса през 2013 г. от Димитър Кирчев Маринов
по разплащателна сметка в евро с IBAN BG41
DEMI 9240 1400 1064 53, с титуляр „Д. Трейд
индъстри“ – ЕООД, с ЕИК 117672288, в „Търговска банка Д“ – АД;
– сумата в размер 14 870 евро с левова равностойност 29 083,19 лв., внесени на каса през 2014 г.
от Димитър Кирчев Маринов по разплащателна
сметка в евро с IBAN BG41 DEMI 9240 1400 1064 53,
с титуляр „Д. Трейд индъстри“ – ЕООД, с ЕИК
117672288, в „Търговска банка Д“ – АД.
– сумата в общ размер 65 730 евро, или
128 556,70 лв., представляваща касови вноски през
2013 г. от трето лице по разплащателна сметка
в евро с IBAN BG41 DEMI 9240 1400 1064 53, с
титуляр „Д. Трейд индъстри“ – ЕООД, с ЕИК
117672288, в „Търговска банка Д“ – АД;
– сумата в общ размер на 17 740 евро, или
34 696,42 лв., представляваща касови вноски от
трето лице по разплащателна сметка в евро с
IBAN BG41 DEMI 9240 1400 1064 53, c титуляр
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„Д. Трейд индъстри“ – ЕООД, с ЕИК 117672288,
в „Търговска банка Д“ – АД.
На основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от
ЗОПДНПИ (отм.) от „Месамбрия 2013“ – ЕООД,
ЕИК 202474013:
– сумата в размер 20 600 евро, или 40 290,10 лв.,
внесени на каса през 2014 г. от трето лице по
разплащателна сметка в евро с IBAN BG98
DEMI 9240 1400 1410 26, с титуляр „Месамбрия
2013“ – ЕООД, в „Търговска банка Д“ – АД;
– су мата в размер 135 888,17 евро, и ли
265 774,15 лв., внесени на каса през 2015 г. от
трето лице по разплащателна сметка в евро с
IBAN BG98 DEMI 9240 1400 1410 26, с титуляр
„Месамбрия 2013“ – ЕООД, в „Търговска банка
Д“ – АД.
Делото е насрочено за 23.10.2019 г. от 9,30 ч.
Срокът, в който заинтересованите лица могат
да предявят претенциите си върху имуществото,
е до приключване на съдебното дирене в първата
инстанция.
4389
Софийският градски съд, І ГО, 12 състав, на
основание чл. 76, ал. 1 от ЗОПДНПИ уведомява, че има образувано гр.д. № 15139/2018 г. въз
основа на постъпило мотивирано искане от Комисията за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество
(КПКОНПИ) срещу Елена Любенова Евтимова
и Николай Иванов Евтимов за отнемане в полза
на държавата на незаконно придобито имущество
на стойност 11 483,50 лв., описано, както следва:
Имущество, предмет на искането:
1. Лек автомобил марка ВАЗ, модел 21214, с
peг. № СА 0131 НТ, дата на първа регистрация
30.10.1998 г., рама № XTА212140W1347997, двигател
№ 5254965, придобит с договор на 11.05.2009 г.
Пазарната стойност към настоящия момент
е 350 лв.
2. Лек автомобил марка „Рено“, модел „Еспас“,
с peг. № С 7843 РХ, дата на първа регистрация
16.03.1990 г., рама № VF8J117050R546410, двигател № J7TN770F270837, придобит с договор на
26.06.2009 г.
Пазарната стойност към настоящия момент
е 500 лв.
3. Лек автомобил марка „Рено“, модел „Еспас“,
с peг. № С 1219 ВА, дата на първа регистрация
11.04.1990 г., рама № VF8J117080R596593, двигател № J7TN770F272549, придобит с договор на
10.12.2012 г.
Пазарната стойност към настоящия момент
е 300 лв.
4. Сума в размер 10 333,50 лв., представляваща изплатената на лицата част от паричната
равностойност на отчуждени имоти, разпоредени
чрез публична продан, а именно:
4.1. Гараж № 8, намиращ се в София на
ул. Шар планина № 27, отчужден с постановление за възлагане на недвижим имот по изп. дело
№ 20148440402584, вписано в СВ – София, вх. peг.
№ 30111/28.05.2015 г., акт № 95, том 70, влязло в
законна сила на 22.05.2015 г.
4.2. Апартамент, намиращ се в София на
ул. Шар планина № 27, отчужден с постановление за възлагане на недвижим имот по изп. дело
№ 20148440402584, вписано в СВ – София, вх. peг.
№ 42634/17.07.2015 г., акт № 108, том 101, влязло
в законна сила на 14.07.2015 г.
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4.3. Магазин № 3, намиращ се в София на ул.
Княз Борис I № 115, отчужден с постановление
за възлагане на недвижим имот по изп. дело
№ 20148440402584, вписано в СВ – София, вх. peг.
№ 42050/17.07.2015 г., акт № 168, том 100, влязло
в законна сила на 14.07.2015 г.
Съдът определя дата на първото открито съдебно заседание за 6.02.2020 г. от 9 ч.
4484
Софийският градски съд разпуска на основание чл. 40, ал. 1, т. 3 от ЗПП политическа партия
с наименование „Български земеделски народен
съюз (обединен) Никола Петков“, регистрирана
по ф.д. № 10601/2000 г. по описа на СГС, ФО,
София, ж.к. Стрелбище, бл. 7, вх. В, ет. 2, ап. 4.
4531

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
5. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Текспейс БГ“, София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 1.08.2019 г. в 10 ч. на адреса на седалището
на сдружението – София, район „Слатина“, ул.
Острец № 39, ет. 5, ап. 9, при следния дневен ред:
1. вземане на решение за прекратяване дейността
на сдружението и откриване на производство по
ликвидация; 2. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден на същото място в 11 ч., при
същия дневен ред.
4482
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Асоциация на вносителите и производители
на риболовни принадлежности“ – София, на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 16 от устава на сдружението свиква общо събрание на
5.08.2019 г. в 10 ч. в София, район „Красно село“,
ул. Св. Иван Рилски № 21, при следния дневен
ред: 1. отчет на УС за дейността през 2018 г.; 2.
приемане на ГФО за 2018 г.; 3. решение за прекратяване дейността на сдружението и започване
на процедура по ликвидация; 4. решение за определяне и обявяване срока на ликвидацията; 5.
определяне и избор на ликвидатор; 6. решение за
публикуване на покана до кредиторите; 7. други.
Поканват се всички членове на сдружението да
вземат участие в общото събрание. При липса на
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 17
от устава събранието ще се проведе при същия
дневен ред в 11 ч. на същото място.
4503
1. – Управителният съвет на сдружение „Риболовен спортен клуб „Сенсас България“ – София,
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 7.08.2019 г. в 10 ч. в София, район
„Възраждане“, ул. Трапезица № 4, при следния
дневен ред: 1. отчет на УС за дейността му през
2018 г.; 2. приемане на ГФО за 2018 г.; 3. решение
за прекратяване дейността на сдружението и започване на процедура по ликвидация; 4. решение за
определяне и обявяване срока на ликвидацията; 5.
определяне и избор на ликвидатор; 6. решение за
публикуване на покана до кредиторите; 7. други.
Поканват се всички членове на сдружението да
вземат участие в общото събрание. При липса на
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кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 31
от устава събранието ще се проведе при същия
дневен ред в 11 ч. на същото място.
4502
358. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб „Радулов“ – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 15, ал. 1
от устава на сдружението свиква извънредно общо
събрание поради промени в законодателството за
спортните клубове и изискванията на БККБМТ
на 12.08.2019 г. в 18,30 ч. в София, кв. Суходол,
ул. Траян Танев № 38, при следния дневен ред: 1.
приемане на нови членове на сдружението поради постъпили молби; 2. избиране на нов УС; 3.
промяна на устава на сдружението; 4. приемане
на вътрешни актове по ЗФВС, ЗМИП, ЗЗЛД; 5.
промяна на седалището; 6. други. При липса на
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и устава
на сдружението събранието ще се проведе на
същото място в 19,30 ч. и при същия дневен ред
с явилите се членове. Всички членове и кандидати за членове на сдружението се поканват да
вземат лично участие или чрез упълномощено
от тях лице. Материалите за събранието са на
разположение на членовете на сдружението всеки
работен ден от 10 до 17 ч. – София, кв. Суходол,
ул. Траян Танев № 38.
4530
Орхан Бейсим Тасим – ликвидатор на сдружение с нестопанска цел „Частен спортен клуб
„Ешкия“ – Джебел (в ликвидация), на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на сдружението на 6.08.2019 г. в 10 ч. в офиса
на сдружението в гр. Джебел, област Кърджали,
ул. Иван Вазов № 18, при следния дневен ред: 1.
приемане на началния ликвидационен баланс на
сдружението; 2. приемане на годишния финансов
отчет и заключителния баланс на сдружението
към датата на приключване на ликвидацията и
на пояснителния доклад към баланса; 3. приемане
на годишния отчет (доклад) на ликвидатора; 4.
освобождаване от отговорност на ликвидатора на
сдружението; 5. вземане на решение за разпределение на имуществото; 6. вземане на решение
за заличаване на сдружение с нестопанска цел
„Частен спортен клуб „Ешкия“ – сдружение в
ликвидация, със седалище и адрес на управление
в гр. Джебел, област Кърджали, ул. Иван Вазов
№ 18. При липса на кворум на основание чл. 27
от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
на същото място при обявения дневен ред в 17 ч.
4456
7. – Управителният съвет на СНЦ „Моделен клуб – Димитровград“ на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ и чл. 23 от устава на сдружението
свиква общо събрание на 5.08.2019 г. в 10 ч. в
Димитровград, ул. Хан Аспарух № 67, при следния
дневен ред: 1. вземане на решение за приемане
на доклада за дейността на управителния съвет
на сдружението; проект на решение – общото
събрание взема решение за приемане на доклада
за дейността на управителния съвет на юридическото лице с нестопанска цел; 2. отмяна на
сега действащия устав и приемане на нов устав
на сдружението; проект на решение – общото
събрание отменя сега действащия устав и приема
нов устав на сдружението съгласно проекта; 3.
вземане на решение за освобождаване на Милен
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Божидаров Петков като член на УС и приемане
на нов член на УС; проект на решение – общото
събрание взема решение за освобождаване на
Милен Божидаров Петков като член на УС и
взема решение за приемане на нов член на УС.
При липса на кворум на основание чл. 27 от
ЗЮЛНЦ и чл. 26 от устава събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Материалите във връзка
с общото събрание са на разположение на членовете на сдружението на адреса на сдружението
всеки работен ден от 10 до 17 ч.
4455
3. – Управителният съвет на СНЦ „Плувен
клуб „Атомик“, Козлодуй, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 1 от устава свиква редовно
годишно общо събрание на членовете на сдружението на 30.07.2019 г. в 18 ч. в Козлодуй, СОК на
„АЕЦ Козлодуй“ – ЕАД, при следния дневен ред:
1. одобряване на годишния отчет за дейността на
СНЦ „Плувен клуб „Атомик“ за 2018 г. и отчета
за дейността на управителния съвет на сдружението; 2. приемане на годишния финансов отчет на
сдружението за 2018 г.; 3. изменение и допълнение на устава на сдружението; 4. промени в УС
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на СНЦ „Плувен клуб „Атомик“; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
и чл. 26 от устава на сдружението събранието ще
се проведе в 19 ч. същия ден, на същото място
и при същия дневен ред и ще се счита законно
независимо от броя на присъстващите членове.
4481
134. – Управителният съвет на „Асоциация
за обучение в транспорта“ – Пловдив, на основание чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на членовете на асоциацията
на 27.09.2019 г. в 14 ч. в учебен кабинет № 5 на
„Трансинг“ – АД, Пловдив, бул. Хр. Ботев № 82,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
през 2018 г.; 2. приемане на план за 2019 г.; 3.
разни. Регистрацията за участие в събранието ще
се извършва от 13 ч. на мястото на провеждане
на събранието срещу лична карта за членовете и
лична карта и пълномощно за упълномощените.
При липса на кворум на основание чл. 27 от
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден,
на същото място и при същия дневен ред в 15 ч.
Материалите за събранието са на разположение
в Пловдив, бул. Хр. Ботев № 82, офис 612.
4468

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-850-05-203 от 27 септември 2018 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 81 от 2018 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв. и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв. и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване на електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент
за „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 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 следния адрес на спечелилия обществената поръчка за разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2019 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.
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.
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