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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (обн.,
ДВ, бр. 114 от 1999 г.; изм., бр. 63 и 92 от
2000 г., бр. 28, 61, 93 и 101 от 2002 г., бр. 8,
31, 67 и 71 от 2003 г., бр. 37 от 2004 г., бр. 19,
31, 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 33, 34, 59,
63, 80, 84, 86 и 105 от 2006 г., бр. 25, 52, 53 и
109 от 2007 г., бр. 67 и 69 от 2008 г., бр. 23,
24, 42 и 93 от 2009 г., бр. 43 и 101 от 2010 г.,
бр. 57 и 77 от 2011 г., бр. 21 и 94 от 2012 г.,
бр. 103 и 109 от 2013 г., бр. 34, 61, 62, 95 и
102 от 2015 г., бр. 33, 42, 62 и 76 от 2016 г.,
бр. 62, 91 и 95 от 2017 г., бр. 7, 15, 20, 24 и
77 от 2018 г. и бр. 17, 83, 94 и 102 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 100н се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4:
а) създава се нова т. 5:
„5. доклад за изпълнение на политиката
за възнагражденията;“
б) досегашната т. 5 става т. 6.
2. В ал. 5 цифрата „5“ се заменя с „6“.
3. Създава се ал. 13:
„(13) Регистрираният одитор, който извършва независим финансов одит на годишния
финансов отчет на публичното дружество, в
одиторския доклад задължително изразява
становище предоставен ли е доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията
и дали докладът отговаря на изискванията,
определени в наредбата по чл. 116в, ал. 1.“
§ 2. В чл. 110в се създават ал. 3 – 7:
„(3) По искане на публичното дружество
чуждестранните лица по чл. 133 от Закона
за пазари т е на фи на нсови и нс т ру мен т и,
придобили финансови инструменти на свое
име, но за сметка на други чуждестранни

лица, предоставят информация, необходима
на публичното дружество за идентификация и контакт с лицето, за чиято сметка са
придобити финансовите инструменти. Информацията се предоставя за осигуряване
на всички необходими условия, за да може
акционерите да упражнят правата си.
(4) Информацията по ал. 3 се изисква и
предоставя чрез централния депозитар на
ценни книжа, при който са регистрирани
съответните ценни книжа. При верига от
посредници информацията се предава своевременно между тях.
(5) Публичното дружество, централният
депозитар на ценни книжа, при който са
регистрирани съответните ценни книжа, и
другите посредници, които разкриват информацията по ал. 3, не носят отговорност за
нарушаване на ограниченията за оповестяване
на информация, предвидени с договор или
нормативен акт.
(6) Лицата по ал. 5 обработват личните
данни на акционерите, получени по ал. 3 и
4 и по чл. 115б, ал. 2, за идентифициране и
установяване на контакт с тях.
(7) Лицата по ал. 5 съхраняват личните
данни на акционерите, получени по ал. 3 и
4 и по чл. 115б, ал. 2, за срок от една година
от узнаването, че съответното лице е престанало да бъде акционер, освен ако в друг
нормативен акт е предвиден по-дълъг срок.“
§ 3. Създава се чл. 110г:
„Чл. 110г. (1) Публично дружество, което
инициира корпоративно събитие, предоставя
на централния депозитар на ценни книжа,
п ри кой т о са рег ист ри рани съо т вет ни т е
ценни книжа:
1. информацията, която дружеството е
длъжно да предостави на своите акционери,
за да може да упражняват своите права, и
която е насочена към всички акционери,
притежаващи акции от съответния клас;
2. съобщение, указващо къде на интернет
страницата на дружеството може да бъде
намерена информацията по т. 1, когато е
публикувана на интернет страницата му.
(2) Централният депозитар на ценни книжа,
при който са регистрирани съответните ценни
книжа, изпраща своевременно информацията по ал. 1, т. 1, съответно съобщението по
ал. 1, т. 2 до другите посредници.
(3) Посредниците осигуряват достъп на
акционерите, които не са посредници, до
информацията по ал. 1 и до всички условия
за действия на акционер, свързани с упражняване на правата му, чрез общодостъпни
инструменти и инфраструктура, включително
на интернет страницата на посредника, освен
ако е уговорено друго с акционера. Инструментите и инфраструктурата трябва да поз-
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воляват обработка на указания на акционер,
свързани с упражняване на правата му от
страна на посредниците в съответствие с чл. 2,
параграф 3 от Регламент за изпълнение (ЕС)
2018/1212 на Комисията от 3 септември 2018 г.
за определяне на минимални изисквания за
прилагането на разпоредбите на Директива
2007/36/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета по отношение на идентификацията на
акционерите, предаването на информация и
улесняването на упражняването на правата
на акционерите (ОВ, L 223/1 от 4 септември
2018 г.), наричан по-нататък „Регламент за
изпълнение (ЕС) 2018/1212“.
(4) Посредниците предават на публичното
дружество своевременно и в съответствие с
указанията на акционерите получената от тях
информация, отнасяща се до упражняване
на правата им, свързани с притежаваните
от тях акции.
(5) При верига от посредници информацията по ал. 1, т. 1, съответно съобщението по
ал. 1, т. 2, както и информацията по ал. 4,
се предава между тях своевременно.
(6) Преда ва нет о на и нформа ц и я та по
ал. 1 – 5 се извършва съгласно Регламент за
изпълнение (ЕС) 2018/1212.
(7) Разпоредбите на ал. 1 – 6 не се прилагат, когато публичното дружество изпраща
информацията по ал. 1, т. 1, съответно съобщението по ал. 1, т. 2 пряко на всички свои
акционери или на трето лице, определено
от акционера.“
§ 4. В чл. 112 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3:
а) в изречение първо думите „членове на
управителния и/или контролния орган и/
или“ се заличават;
б) в изречение четвърто накрая след думите „публичното дружество“ се добавя „при
спазване на изискванията на този закон и
актовете по прилагането му“.
2. Създават се нови ал. 4 и 5:
„(4) Увеличаването на капитала на публичното дружество, в което имат право да
вземат участие единствено членовете на неговия управителен и/или контролен орган,
се извършва при спазване на изискванията
на ал. 3 и при условие че приетата от дружеството политика за възнагражденията по
чл. 116в, ал. 1 предвижда схема за предоставяне на променливо възнаграждение под
формата на акции от дружеството.
(5) При вземането на решение за увеличаване на капитала по ал. 4 членовете на
управителния и контролния орган, които са
акционери с право на глас съгласно чл. 115б,
ал. 1, не могат да упражняват правото си
на глас.“
3. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно
ал. 6 и 7.
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§ 5. В чл. 112в думите „чл. 112, ал. 5“ се
заменят с „чл. 112, ал. 7“.
§ 6. В чл. 114, ал. 10 се създават т. 6 и 7:
„6. при изплащане на променливо възнаграждение на членовете на управителния или
контролния орган на публичното дружество,
определено съгласно чл. 116в, ал. 1, което не
се осигурява от собствени акции или чрез
увеличение на капитала по чл. 112, ал. 4;
7. на сделки, сключени от кредитни институции, въз основа на надзорни мерки по
глава единадесета, раздел VI от Закона за
кредитните институции или на мерки по
глава пета от Закона за възстановяване и
преструктуриране на кредитни институции
и инвестиционни посредници, приложени от
Българската народна банка, с цел осигуряване
на финансовата им стабилност.“
§ 7. В чл. 114а се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Заинтересованите членове на управителния орган не участват в изготвянето на
мотивирания доклад.“
2. Досегашните ал. 2, 3, 4, 5 и 6 стават
съответно ал. 3, 4, 5, 6 и 7.
3. Създава се ал. 8:
„(8) Членовете на управителните и контролните органи на публичното дружество,
лицата – представители на юридически лица,
членове на такива органи, неговият прокурист,
лица, които пряко и/или непряко притежават
най-малко 25 на сто от гласовете в общото
събрание на дружеството или го контролират,
уведомяват публичното дружество за сделките
над прага по чл. 114, ал. 3, т. 1, буква „б“,
сключени с дъщерно дружество на публичното дружество, по които лицата са страна,
включително за срока, страните, предмета и
стойността, както и в чия полза се извършват
сделките, преди сключването им.“
4. Досегашната ал. 7 става ал. 9 и се изменя така:
„(9) Публичното дружество е длъжно да
оповести при условията и по реда на чл. 100т,
ал. 1 и 3 сделките по чл. 114, ал. 2 и 3, както
и информацията по ал. 8, в деня на сключването им.“
§ 8. В чл. 114б се създава ал. 3:
„(3) Изискванията на ал. 1 и 2 се отнасят
и за физическите лица, които представляват
юридическите лица – членове на управителните и контролните органи на публично
дружество.“
§ 9. В чл. 115 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) създават се нови т. 2, 3 и 4:
„2. уникален идентификационен код на
събитието;
3. ISIN код на емисията, съответно емисиите – при издадени различни класове акции;
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4. час на събитието по седалището на
дружеството и в координирано универсално
време;“
б) досегашните т. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 стават
съответно т. 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11;
в) досегашната т. 9 става т. 12 и се изменя
така:
„12. електронна препратка към мястото
на интернет страницата на публичното дружество, където е публикувана информацията
по ал. 5.“
2. В ал. 3 думите „ал. 2, т. 5“ се заменят
с „ал. 2, т. 8“.
3. Създава се нова ал. 7:
„(7) В деня на публикуването по ал. 5 на
поканата публичното дружество изпраща на
централния депозитар на ценни книжа, при
който са регистрирани съответните ценни
книжа, съобщението по чл. 110г, ал. 1, т. 2
за свикване на общото събрание съгласно
Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1212.
Член 110г, ал. 2 – 6 се прилагат съответно.
Изречения първо и второ не се прилагат,
когато дружеството изпраща съобщението
по чл. 110г, ал. 1, т. 2 пряко на всички свои
акционери или на трето лице, определено
от акционера.“
4. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея
се създава изречение четвърто: „Алинея 7
се прилага съответно при актуализация на
поканата.“
5. Досегашната ал. 8 става ал. 9.
6. Досегашната ал. 9 става ал. 10 и в нея
думите „ал. 8“ се заменят с „ал. 9“.
7. Досегашната ал. 10 става ал. 11.
8. Създава се нова ал. 12:
„(12) При провеждане на общо събрание
чрез електронни средства публичното дружество осигурява възможност за незабавно
електронно потвърждение за получаване на
гласовете от акционера или неговия пълномощник, изготвено съгласно Регламент
за изпълнение (ЕС) 2018/1212. При верига
от посредници потвърждението се предава
между тях своевременно.“
9. Досегашната ал. 11 става нова ал. 13.
10. Досегашната ал. 12 става ал. 14.
§ 10. В чл. 115б се правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се нови ал. 3 и 4:
„(3) При верига от посредници последният
посредник по искане от акционера или от
трето лице, определено от акционера, потвърждава броя акции с право на глас към
датата по ал. 1. Потвърждението по изречение първо се изготвя съгласно Регламент за
изпълнение (ЕС) 2018/1212.
(4) Когат о се изиск ва о т п у бл и ч но т о
дружество акционерът може да поиска от
посредника изп ра ща не на съобщение за
участие до публичното дружество съгласно
Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1212.
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Когато съобщението за у частие вк лючва
и информация за гласуването, последният
посредник гарантира, че броят на акциите с
право на глас в съобщението съответства на
този към датата по ал. 1. Когато съобщението е предадено по веригата от посредници
преди датата по ал. 1, последният посредник
по веригата актуализира съобщението, ако
е необходимо. Потвърждението за правото
на участие се изготвя съгласно Регламент за
изпълнение (ЕС) 2018/1212.“
2. Досегашните ал. 4, 5, 6 и 7 стават съответно ал. 5, 6, 7 и 8.
3. Създава се ал. 9:
„(9) В срок до три месеца от датата на
провеждане на общото събрание по искане
от акционера или от трето лице, определено
от акционера, публичното дружество предоставя потвърждение, че гласът на акционера
е бил действително отчетен и преброен от
дружеството. Когато посредник получи потвърждението, той предава информацията
своевременно на акционера или на третото
лице, определено от акционера. При верига
от посредници потвърждението се предава
между тях своевременно, освен ако то може
да бъде изпратено пряко на акционера или на
определено от него трето лице. Потвърждението за получаване, съответно за записване
и преброяване на гласовете се изготвя и предоставя съгласно Регламент за изпълнение
(ЕС) 2018/1212.“
§ 11. Създава се нов чл. 116а:
„Чл. 116а. (1) За извършване на дейност
по занятие като упълномощен съветник е
необходимо лицето да бъде вписано в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 21 от Закона за
Комиси ята за финансов надзор съгласно
наредба на комисията.
(2) Упълномощените съветници прилагат
кодекс за поведение, което публично оповестяват.
(3) Когато упълномощените съветници не
прилагат кодекс за поведение, те публикуват
подробни мотиви за това.
(4) Когато упълномощените съветници не
прилагат някое от правилата на кодекса за
поведение, те публикуват информация кое
правило не прилагат и подробни мотиви за
това, като посочват предприетите алтернативни мерки, ако има такива.
(5) Упълномощените съветници оповестяват публично най-малко следната информация:
1. основните характеристики на използваните от тях методологии и модели;
2. основните източници на информация,
които ползват;
3. процедурите за осигуряване на качество
на проучванията, съветите и препоръките за
гласуване и на квалификацията на служителите им;
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4. отчитат ли и по какъв начин пазарните
условия в страната и законовите и подзаконовите изисквания, както и специфичните
за отделните публични дружества условия;
5. основните характеристики на политиките за гласуване, които прилагат за всеки
пазар;
6. комуникират ли с публичните дружества,
които са обект на техните проучвания, съвети
или препоръки за гласуване, като посочват
обхвата и характера на комуникацията;
7. политиката по отношение на предотвратяването и управлението на потенциални
конфликти на интереси.
(6) Информацията по ал. 2 – 5 се публикува
на интернет страницата на упълномощените
съветници, актуализира се ежегодно и достъпът до нея е безплатен. Информацията по
ал. 5 е достъпна за срок не по-кратък от три
години от публикуването є.
(7) Упълномощените съветници са длъжни
да установяват и разкриват своевременно,
пълно и писмено пред своите клиенти всеки
реален или потенциален конфликт на интереси или търговски взаимоотношения, които
могат да повлияят на изготвянето на техните
проу чвани я, консултации или препорък и
за гласуване, както и действията, които са
предприели за отстраняване, ограничаване
или управление на реален или потенциален
конфликт на интереси.“
§ 12. Досегашният чл. 116а става чл. 116а1.
§ 13. В чл. 116б, ал. 3, т. 1 думите „чл. 114а,
ал. 3“ се заменят с „чл. 114а, ал. 4“.
§ 14. В член 116в ал. 1 се изменя така:
„(1) Пу бл и ч но т о д ру жес т во п риема и
прилага политика за възнагражденията на
членовете на управителните и контролните му
органи, като изискванията към политиката за
възнагражденията, приемането, прилагането,
оповестяването и изпълнението є се определят
с наредба. Политиката за възнагражденията
се приема от първото редовно годишно общо
събрание след придобиване на качеството
публично дружество. Възнагражденията и
тантиемите на членовете на управителните
и контролните органи на публично дружество, както и срокът, за който са дължими,
се определят от общото събрание.“
§ 15. В чл. 116г, ал. 6 думите „чл. 116а,
ал. 1“ се заменят с „чл. 116а1 , ал. 1“.
§ 16. В чл. 120 думите „и 7“ се заменят
с „и 8“.
§ 17. Създава се чл. 131а:
„Чл. 131а. (1) Централният депозитар на
ценни книжа, при който са регистрирани
съответните емисии ценни книжа, и другите посредници оповестяват на интернет
ст раниците си всичк и прилож ими такси
във връзка с услугите по идентификация
на акционерите, предаване на информация
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и улесняване упражняването на правата на
акционерите, предоставяни по реда на глава
осма, раздел I, поотделно за всяка услуга.
(2) Таксите по ал. 1 са недискриминационни и пропорционални на действително
направените разходи за предоставяне на услугите. Таксите при упражняване на правата
на акционерите на национално и трансгранично равнище могат да са различни, когато
това се дължи на разлика в действително
извършените разходи при предоставяне на
услугите.“
§ 18. В чл. 221 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 след думите „чл. 110в“ се добавя
„ал. 1 – 3, чл. 110г“ и се поставя запетая,
думите „чл. 115, ал. 1, ал. 2, 4, 5, 6, 7 и 9“
се заменят с „чл. 115, ал. 1, 2, 4 – 8, 10 и
12, чл. 115а“, думите „чл. 115б, ал. 2 и 5“ се
заменят с „чл. 115б“, след думите „чл. 116а“
се добавя „ал. 2 – 7 и чл. 116а1“, а след думите „чл. 122, ал. 3“ се добавя „чл. 131а“ и
се поставя запетая;
б) в т. 3 след думите „чл. 111, ал. 2, 5,
7 – 10“ се добавя „чл. 112, ал. 4 и 5“ и се
поставя запетая, а след думите „чл. 112д“
се добавя „чл. 114а, ал. 8 и 9“ и се поставя
запетая;
в) в т. 4 думите „чл. 114а, ал. 1, 3 и 6“ се
заменят с „чл. 114а, ал. 1, 2, 4 и 7“, а думите
„чл. 115, ал. 11“ се заменят с „чл. 115, ал. 13“.
2. В ал. 5 думите „чл. 114а, ал. 4 и 5“ се
заменят с „чл. 114а, ал. 5 и 6, чл. 116а, ал. 1“.
§ 19. В допълнителните разпоредби се
правят следните допълнения:
1. В § 1 се създават т. 52 – 55:
„52. „Корпоративно събитие“ е понятие
по смисъла на чл. 1, т. 3 от Регламент за
изпълнение (ЕС) 2018/1212.
53. „Последен посредник“ е понятие по
смисъла на чл. 1, т. 6 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1212.
54. „Посредник“ е:
а) лице, което е инвестиционен посредник:
аа) получил лиценз при условията и по
реда на Закона за пазарите на финансови
инструменти;
бб) от друга държава членка, получил
лиценз за предоставяне на инвестиционни
услуги и за извършване на инвестиционни
дейности съгласно националното си законодателство, въвеждащо Директива 2014/65/ЕС
на Европейския парламент и на Съвета от
15 май 2014 г. относно пазарите на финансови
инструменти и за изменение на Директива
2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (OB,
L 173/349 от 12 юни 2014 г.);
б) лице, което е кредитна институция:
аа) по смисъла на чл. 2, ал. 1 от Закона
за кредитните институции, получила лиценз
за извършване на банкова дейност съгласно
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чл. 2, ал. 5 от Закона за кредитните институции;
бб) от друга държава членка, получила
лиценз за извършване на банкова дейност
съгласно националното си законодателство,
въвеждащо Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни
2013 г. относно достъпа до осъществяването
на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните
институции и инвестиционните посредници,
за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за
отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/
ЕО (OB, L 176/338 от 27 юни 2013 г.);
в) централен депозитар на ценни книжа
по смисъла на член 2, параграф 1, точка 1 от
Регламент (ЕС) № 909/2014, който предоставя
услуги по съхранение на акции, администриране на акции или поддържане на сметки
за ценни книжа от името на акционери или
други лица;
г) лице по букви „а“ – „в“, чието седалище
или главен офис не е на територията на държава – членка на Европейския съюз, и което
предоставя услуги на акционери в публични
дружества по смисъла на чл. 110, ал. 1.
55. „Упълномощен съветник“ е юридическо
лице със седалище в държава членка или в
трета държава, което осъществява дейност
чрез основно място на стопанска дейност в
държава членка, което по занятие анализира
разкрита, регулирана и друга информация,
свързана с публични дружества, с цел предоставяне на проучвания, консултации или
препоръки във връзка с упражняването на
правото на глас на инвеститорите.“
2. В § 1г, ал. 1 се създава т. 13:
„13. Директива (ЕС) 2017/828 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г.
за изменение на Директива 2007/36/ЕО по
отношение на насърчаването на дългосрочната ангажираност на акционерите (ОВ, L
132/1 от 20 май 2017 г.).“
3. В § 1д, ал. 1 думите „т. 2, 4 и 5“ се
заменят с „т. 2, 4 и 6“.
Заключителни разпоредби
§ 20. В Закона за Комисията за финансов
надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31,
67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39,
103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от
2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от
2008 г., бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от
2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38, 60, 102 и
103 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 34,
62 и 102 от 2015 г., бр. 42 и 76 от 2016 г.;
Решение № 10 на Конституционния съд от
2017 г. – бр. 57 от 2017 г.; изм., бр. 62, 92, 95
и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 24, 27, 77 и 101 от
2018 г. и бр. 12, 17, 42, 83, 94 и 102 от 2019 г.)
се правят следните допълнения:
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1. В чл. 1, ал. 2, т. 1 след думите „администраторите на бенчмарк“ се поставя запетая
и се добавя „упълномощените съветници“.
2. В чл. 30, ал. 1 се създава т. 21:
„21. упълномощените съветници.“
§ 21. В Закона за счетоводството (обн.,
ДВ, бр. 95 от 2015 г.; изм., бр. 74, 95 и 97 от
2016 г., бр. 85, 92 и 97 от 2017 г., бр. 15, 22
и 98 от 2018 г. и бр. 13, 37 и 96 от 2019 г.) в
чл. 37, ал. 6 се създава т. 6:
„6. предоставен ли е доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията към
годишния финансов отчет и дали докладът
от говаря на изиск вани я та, определени в
наредбата по чл. 116в, ал. 1 от Закона за
публичното предлагане на ценни книжа.“
§ 22. В Закона за пазарите на финансови
инструменти (обн., ДВ, бр. 15 от 2018 г.; попр.,
бр. 16 от 2018 г.; изм., бр. 24 и 98 от 2018 г.
и бр. 17, 83, 94 и 102 от 2019 г.) се правят
следните допълнения:
1. Създават се чл. 75а и 75б:
„Политика за ангажираност
Чл. 75а. (1) Инвестиционен посредник,
който предоставя услугата по управление
на портфейл, включващ акции на дружества
със седалище в държава членка, допуснати
до търговия на регулиран пазар в държава
членка, приема и публикува политика за
ангажираност, както и информация за изпълнението є.
(2) В политиката за ангажираност инвестиционният посредник посочва начина, по който
интегрира в своята инвестиционна стратегия
акционерното участие в дружествата, в които
инвестира. В политиката за ангажираност
инвестиционният посредник описва:
1. наблюдението на съответните аспекти
в дейността на дружествата, в които инвестира, включително стратегия, финансови и
нефинансови резултати и риск, капиталова
структура и социално въздействие, въздействие върху околната среда и корпоративно
управление;
2. осъществяването на комуникация с
дружествата, в които инвестира;
3. упражняването на правото на глас и на
други права, свързани с акциите, включително
прилаганите критерии за незначително гласуване поради предмета на гласуването или
размера на дяловото участие в дружеството;
4. сътрудничеството с другите акционери и
общуването със съответните заинтересовани
страни в дружествата, в които инвестира;
5. управлението на реалните и потенциалните конфликти на интереси, свързани с
акционерното участие в дружествата, в които
инвестира.
(3) Инвестиционният посредник ежегодно
публикува информация за изпълнение на
политиката за ангажираност, която съдържа:
1. общо описание на начина на гласуване;
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2. обяснение на най-важните гласувания;
3. информация дали са използвани услугите
на упълномощен съветник по смисъла на § 1,
т. 55 от допълнителните разпоредби на Закона
за публичното предлагане на ценни книжа;
4. информация как е упражнено правото
на глас, произтичащо от акциите в дружествата, в които е инвестирал, освен когато
гласуването е незначително съгласно критериите по ал. 2, т. 3.
(4) Политиката за ангажираност, включително нейните изменения и допълнения,
се публикува в 7-дневен срок от вземане на
съответното решение.
(5) Инвестиционни ят посредник може
да вземе решение да не приема политика
за ангажираност, като публикува подробни
мотиви за това в срока по ал. 4.
(6) Инвестиционни ят посредник може
да вземе решение да не спазва някое от изискванията по ал. 2, съответно ал. 3, като
публикува подробни мотиви за това в срока
по ал. 4.
(7) Информацията по ал. 3 се публикува
в срок до три месеца след края на финансовата година, в която е упражнено правото
на глас, като информацията трябва да остане
достъпна до следващото публикуване.
(8) Информацията по ал. 1 – 6 се публикува
на интернет страницата на инвестиционния
посредник и достъпът до нея е безплатен.
Прозрачност при договор за управление
на портфейл
Чл. 75б. (1) Инвестиционен посредник,
който е сключил договор за управление на
портфейл с лице по чл. 197а, ал. 1 от Кодекса
за застраховането или с лице по смисъла на
чл. 2, буква „д“ от Директива 2007/36/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета от
11 юли 2007 г. относно упражняването на
някои права на акционерите на дружества,
допуснати до регулиран пазар (ОВ, L 184/17
от 14 юли 2007 г.), регистрирано или лицензирано в друга държава членка, е длъжен
ежегодно да предоставя на лицето информация как инвестиционната стратегия на
инвестиционния посредник и изпълнението
є съответстват на сключения договор и как
допринасят за средносрочните и дългосрочните показатели на активите на лицето.
(2) Информацията по ал. 1 включва докладване за основните съществени средносрочни
и дългосрочни рискове, свързани с инвестициите, за състава на портфейла, за обращаемостта на активите и разходите, свързани с
обращаемостта на активите, за използването
на упълномощени съветници по смисъла на
§ 1, т. 55 от допълнителните разпоредби на
Закона за публичното предлагане на ценни
книжа за целите на дейностите по ангажираност и тяхната политика за предоставяне
на ценни книжа в заем и начина, по който
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тя се прилага, за да се изпълнят дейностите
по ангажираността, ако това е приложимо,
особено по време на общите събрания на
дружествата, в които е инвестирано.
(3) Информацията по ал. 1 включва и информация за това дали и как инвестиционният
посредник взема инвестиционни решения
въз основа на оценка на средносрочните и
дългосрочните резултати на дружеството, в
което е инвестирано, включително нефинансовите резултати, както и за конфликтите на
интереси, възникнали във връзка с дейностите по ангажираността, и начина, по който
инвестиционният посредник ги е разрешил.
(4) Информацията по ал. 1 се оповестява
заедно с последния отчет по чл. 85, ал. 1 за
съответната година.“
2. В чл. 290, ал. 1, т. 4 след числото „70“
се добавя „75а, 75б“ и се поставя запетая.
3. В § 2, ал. 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 5:
„5. Директива (ЕС) 2017/828 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г.
за изменение на Директива 2007/36/ЕО по
отношение на насърчаването на дългосрочната ангажираност на акционерите (ОВ, L
132/1 от 20 май 2017 г.).“
§ 23. (1) Лицата по чл. 75а, ал. 1 от Закона
за пазарите на финансови инструменти приемат и публикуват политика за ангажираност
или вземат решение да не приемат политика
за ангажираност, като публикуват подробни
мотиви за това в 6-месечен срок от влизането
в сила на този закон.
(2) Информацията по чл. 75а, ал. 3 и по
чл. 75б от Закона за пазарите на финансови
инструменти се оповестява за първи път в
срок до 31 март 2021 г.
§ 24. В Кодекса за застраховането (обн.,
ДВ, бр. 102 от 2015 г.; изм., бр. 62, 95 и 103
от 2016 г., бр. 8, 62, 63, 85, 92, 95 и 103 от
2017 г., бр. 7, 15, 24, 27, 77 и 101 от 2018 г. и
бр. 17, 42 и 83 от 2019 г.) се правят следните
допълнения:
1. В глава шестнадесета преди чл. 196 се
създава наименование: „Раздел I Правила
при инвестиране“.
2. В глава шестнадесета се създава раздел II с чл. 197а – 197в:
„Раздел II
Прозрачност на животозастрахователите и
презастрахователите, покриващи животозастрахователни задължения
Приложно поле
Чл. 197a. (1) Този раздел се прилага за:
1. застрахователите, които осъществяват
дейностите по животозастраховане по смисъла на раздел І от приложение № 1;
2. презастрахователите, които осъществяват дейности по презастраховане по смисъла
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на чл. 4, доколкото тези дейности покриват
животозастрахователни задължения.
(2) Този раздел се прилага за лицата по
ал. 1, когато инвестират в акции на дружества
със седалище в държава членка, допуснати
до търговия на регулиран пазар в държава
членка.
Политика за ангажираност
Чл. 197б. (1) Лицето по чл. 197а, ал. 1 приема и публикува политика за ангажираност,
както и информация за изпълнението є.
(2) В политиката за ангажираност лицето
по чл. 197а, ал. 1 посочва начина, по който
интегрира в своята инвестиционна стратегия
акционерното участие в дружествата, в които
инвестира. В политиката за ангажираност
инвестиционният посредник описва:
1. наблюдението на съответните аспекти
в дейността на дружествата, в които инвестира, включително стратегия, финансови и
нефинансови резултати и риск, капиталова
структура и социално въздействие, въздействие върху околната среда и корпоративно
управление;
2. осъществяването на кому никаци я с
дружествата, в които инвестира;
3. упражняването на правото на глас и на
други права, свързани с акциите, включително
прилаганите критерии за незначително гласуване поради предмета на гласуването или
размера на дяловото участие в дружеството;
4. сътрудничеството с другите акционери и
общуването със съответните заинтересовани
страни в дружествата, в които инвестира;
5. управлението на реалните и потенциалните конфликти на интереси, свързани с
акционерното участие в дружествата, в които
инвестира.
(3) Лицето по чл. 197а, ал. 1 ежегодно
публикува информация за изпълнение на
политиката за ангажираност, която съдържа:
1. общо описание на начина на гласуване;
2. обяснение на най-важните гласувания;
3. информация дали са използвани услугите
на упълномощен съветник по смисъла на § 1,
т. 55 от допълнителните разпоредби на Закона
за публичното предлагане на ценни книжа;
4. информация как е упражнено правото
на глас, произтичащо от акциите в дружествата, в които е инвестирал, освен когато
гласуването е незначително съгласно критериите по ал. 2, т. 3.
(4) Политиката за ангажираност, включително нейните изменения и допълнения,
се публикува в 7-дневен срок от вземане на
съответното решение.
(5) Лицето по чл. 197а, ал. 1 може да вземе
решение да не приема политика за ангажираност, като публикува подробни мотиви за
това в срока по ал. 4.
(6) Лицето по чл. 197а, ал. 1 може да вземе
решение да не спазва някое от изискванията
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по ал. 2, съответно ал. 3, като публикува
подробни мотиви за това в срока по ал. 4.
(7) Информацията по ал. 3 се публикува
в срок до три месеца след края на финансовата година, в която е упражнено правото
на глас, като информацията трябва да остане
достъпна до следващото публикуване.
(8) Информацията по ал. 1 – 6 се публикува
на интернет страницата на лицето по чл. 197а,
ал. 1 и достъпът до нея е безплатен. Когато
управител на активи прилага политиката за
ангажираност и гласува от името на лице
по чл. 197а, ал. 1, лицето по чл. 197а, ал. 1
посочва чрез електронна препратка мястото
на интернет страницата на управителя на
активи, където е публикувана информация
за гласуването.
Прозрачност на инвестиционната стратегия за дялово инвестиране
Чл. 197в. (1) Лицата по чл. 197а, ал. 1 публикуват информация как основните елементи
на тяхната стратегия за дялово инвестиране
съответстват на профила и срока на техните
задължения, и по-конкретно на дългосрочните задължения, както и как допринасят за
средносрочната и дългосрочната доходност
на техните активи.
(2) Когато управител на активи инвестира
от името на лице по чл. 197а, ал. 1 по собствена преценка за всеки отделен клиент или
чрез предприятие за колективно инвестиране,
лицето по чл. 197а, ал. 1 оповестява публично
следната информация относно договореностите си с управителя на активи:
1. как договореността с управителя на
активи стимулира управителя на активи да
съгласува своята инвестиционна стратегия и
решения с профила и срока на задълженията
на лицето по чл. 197а, ал. 1;
2. как посочената договореност стимулира
управител я на активи да взема инвестиционни решения въз основа на оценки за
средносрочните и дългосрочните финансови
и нефинансови резултати на дружеството,
в което е инвестирано, и да се ангажира с
дружествата, в които е инвестирано, с цел
подобряване на техните резултати в средносрочен и дългосрочен план;
3. как методът и времевият хоризонт на
оценяване на резултатите от работата на
управителя на активи и възнаграждението
за услугите по управление на активи са в
съответствие с профила и срока на задълженията на лицето по чл. 197а, ал. 1, като
се вземе предвид абсолютната дългосрочна
възвръщаемост;
4. как следи разходите, свързани с обращаемостта на активите, направени от управителя
на активи, и как определя и следи целевата
обращаемост или диапазона на целевата обращаемост на активите в портфейла;
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5. какъв е срокът на договореностите с
управителя на активи.
(3) Когато договореностите с управителя
на активи не съдържат един или няколко
от изброените в ал. 2 елементи, лицето по
чл. 197а, ал. 1 публикува подробни мотиви
за това.
(4) Информацията по ал. 1 – 3 се публикува на интернет страницата на лицето по
чл. 197а, ал. 1, актуализира се ежегодно, както
и при съществени промени, и достъпът до
нея е безплатен.
(5) Лицето по чл. 197а, ал. 1 при изпълнение на задълженията си по ал. 1 – 3 може
да включи тази информация в своя отчет за
платежоспособност и финансово състояние
по чл. 129, като посочва чрез електронна
препратка мястото на интернет страницата
си, където е публикуван отчетът.“
3. В допълнителните разпоредби:
а) в § 1 се създава т. 56:
„56. „Управител на активи“ е понятие по
смисъла на чл. 2, буква „е“ от Директива
2007/36/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 11 юли 2007 г. относно упражняването на някои права на акционерите на
дружества, допуснати до регулиран пазар
(ОВ, L 184/17 от 14 юли 2007 г.).“;
б) в § 7, ал. 1 се създава т. 11:
„11. Директива (ЕС) 2017/828 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г.
за изменение на Директива 2007/36/ЕО по
отношение на насърчаването на дългосрочната ангажираност на акционерите (ОВ, L
132/1 от 20 май 2017 г.).“
§ 25. (1) Лицата по чл. 197а, ал. 1 от Кодекса за застраховането приемат и публикуват
политика за ангажираност или вземат решение да не приемат политика за ангажираност,
като публикуват подробни мотиви за това в
6-месечен срок от влизането в сила на този
закон.
(2) Информацията по чл. 197б, ал. 3 и
по чл. 197в от Кодекса за застраховането се
оповестява за първи път в срок до 31 март
2021 г.
§ 26. В Кодекса за социално осигуряване
(обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на
Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от
2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41
от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от
2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г.,
бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г.,
бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г.,
бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр.,
бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и
105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100,
109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102
и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95,
99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59,
88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на
Конституционния съд от 2011 г. – бр. 45 от
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2011 г.; изм., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7,
21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г.,
бр. 15, 20, 70, 98, 104, 106, 109 и 111 от 2013 г.,
бр. 1, 18, 27, 35, 53 и 107 от 2014 г., бр. 12, 14,
22, 54, 61, 79, 95, 98 и 102 от 2015 г., бр. 62,
95, 98 и 105 от 2016 г., бр. 62, 92, 99 и 103 от
2017 г., бр. 7 и 15 от 2018 г.; попр., бр. 16 от
2018 г.; изм., бр. 17, 30, 46, 53, 64, 77, 88, 98,
102 и 105 от 2018 г. и бр. 12, 35, 83, 94 и 99
от 2019 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 123е:
а) в ал. 4:
аа) в текста преди т. 1 след думата „Управителният“ се добавя „или контролният“;
бб) в т. 5, буква „л“ след думата „управителния“ се добавя „или контролния“;
б) алинея 5 се изменя така:
„(5) Освен когато в този кодекс е предви дено д ру г о, у п ра ви т ел н и я т, с ъо т ве т но
контролният орган преразглежда най-малко
веднъж годишно документите по ал. 4, внася
изменения или допълнения в тях при настъпили промени в системата на управление
или в съответната област на дейност или
когато това е необходимо по други причини.
Управителният орган представя пред общото
събрание на акционерите годишен отчет за
дейността по прилагането на документите по
ал. 4. Пенсионноосигурителното дружество
представя отчета в комисията в 7-дневен срок
от разглеждането му от общото събрание.“
2. В глава двадесет и пета се създават
чл. 251г и 251д:
„Информация във връзка със стратегията
за дялово инвестиране
Чл. 251г. Пенсионноосигурително дружество, управляващо фонд за допълнително
доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми, публикува безплатно на
интернет страницата си информация как
основните елементи на стратегията за дялово
инвестиране на фонда съответстват на характера и продължителността на задълженията
на фонда, и по-конкретно – на дългосрочните задължения, както и как допринасят за
средносрочната и дългосрочната доходност на
фонда. Информацията по изречение първо се
актуализира ежегодно, както и при съществени промени, и се публикува в срок до три
месеца след края на финансовата година, през
която е извършена актуализацията.
Политика за ангажираност
Чл. 251д. (1) Пенсионноосигурително дружество, управляващо фонд за допълнително
доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми, което инвестира средствата
на фонда в акции на дружества със седалище
в държава членка, допуснати до търговия на
регулиран пазар в държава членка, приема и
публикува политика за ангажираност, както
и информация за изпълнението є.
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(2) В политиката за ангажираност пенсионноосигурителното дружество посочва
начина, по който включва ангажираността
на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми
като акционер в дейността по инвестиране
на средствата на фонда. В политиката за
а н г а ж и ра но с т пенсион но о си г у ри т ел но т о
дружество описва:
1. начина, по който наблюдава съществени те аспек ти на д ру жест вата, в кои то
инвестира средствата на фонда, вк лючително стратегия, финансови и нефинансови
резултати и риск, капиталова структура и
социално въздействие, въздействие върх у
околната среда и корпоративно управление;
2. осъществяването на кому никаци я с
дружествата, в които инвестира средствата
на фонда;
3. упражняването на правото на глас и на
други права, свързани с акциите, включително прилаганите критерии за незначително
гласуване поради предмета на гласуването
или поради размера на дяловото участие в
дружеството;
4. осъществяването на сътрудничество с
другите акционери в дружествата, в които
инвестира средствата на фонда;
5. управлението на реалните и потенциалните конфликти на интереси по отношение
на ангажираността на фонда като акционер.
(3) Пенсионноосигурителното дружество
ежегодно публикува информация относно
изпълнението на политиката за ангажираност, която съдържа:
1. общо описание на начина на гласуване;
2. обяснение на най-важните гласувания;
3. информация дали са използвани услугите на упълномощен съветник по смисъла
на § 1, т. 55 от допълнителните разпоредби
на Закона за п убли чно то п ред лагане на
ценни книжа;
4. информация как е упражнено правото на
глас, произтичащо от акциите в дружествата,
в които инвестира средствата на фонда, освен
когато гласуването е незначително съгласно
критериите по ал. 2, т. 3.
(4) Политиката за ангажираност, включително нейните изменения и допълнения,
се публикува в 7-дневен срок от вземане на
съответното решение.
(5) Пенсионноосигурителното дружество
може да вземе решение да не приема политика
за ангажираност, като публикува подробни
мотиви за това в срока по ал. 4.
(6) Пенсионноосигурителното дружество
може да вземе решение да не спазва някое
от изискванията по ал. 2, съответно ал. 3,
като публикува подробни мотиви за това в
срока по ал. 4.
(7) Информацията по ал. 3 се публикува
в срок до три месеца след края на финансо-
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вата година, в която е упражнено правото
на глас, като информацията трябва да остане
достъпна до следващото публикуване.
(8) Информацията по ал. 1 – 6 се публикува на интернет страницата на пенсионноосигурителното дружество и достъпът до
нея е безплатен.“
3. В чл. 351, ал. 1, т. 2 след думите „251в“
се добавя „251г, 251д“ и се поставя запетая.
4. В § 1а, ал. 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 11:
„11. Директива (ЕС) 2017/828 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г.
за изменение на Директива 2007/36/ЕО по
отношение на насърчаването на дългосрочната ангажираност на акционерите (ОВ, L
132/1 от 20 май 2017 г.).“
§ 27. (1) Пенсионноосигурителните дружества по чл. 251д от Кодекса за социално
осигуряване приемат и публикуват политика
за ангажираност или вземат решение да не
приемат политика за ангажираност, като
публикуват подробни мотиви за това в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон.
(2) Информацията по чл. 251г и по чл. 251д,
ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване се
оповестява за първи път в срок до 31 март
2021 г.
§ 28. В Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (обн.,
ДВ, бр. 77 от 2011 г.; изм., бр. 21 от 2012 г.,
бр. 109 от 2013 г., бр. 27 от 2014 г., бр. 22 и
34 от 2015 г., бр. 42, 76 и 95 от 2016 г., бр. 62,
95 и 103 от 2017 г., бр. 15, 20, 24, 27 и 77 от
2018 г., бр. 83, 94 и 102 от 2019 г.) се правят
следните допълнения:
1. Създават се чл. 105а и 105б:
„Чл. 105а. (1) Управляващо дружество,
което при осъществяване на дейността по
чл. 86, ал. 1, т. 1 и 2 и ал. 2, т. 1 и 2 инвестира в акции на дружества със седалище в
държава членка, допуснати до търговия на
регулиран пазар в държава членка, приема и
публикува политика за ангажираност, както
и информация за изпълнението є.
(2) В политиката за ангажираност управл яващото дру жество посочва начина,
по който включва в своята инвестиционна
стратегия ангажираността на колективната
инвестиционна схема, съответно на лицето,
чийто портфейл управлява. В политиката
за ангажираност управляващото дружество
описва:
1. наблюдението на съответните аспекти в
дейността на дружествата, в които инвестира
за сметка на колективната инвестиционна
схема, съответно на лицето, чийто портфейл у правл ява, вк лючително ст ратеги я,
финансови и нефинансови резултати и риск,
капиталова структура и социално въздейст-
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вие, въздействие върх у околната среда и
корпоративно управление;
2. осъществяването на кому никаци я с
дружествата, в които инвестира;
3. упражняването на правото на глас и на
други права, свързани с акциите, включително прилаганите критерии за незначително
гласуване поради предмета на гласуването
или размера на дяловото участие в дружеството;
4. сътрудничеството с другите акционери и
общуването със съответните заинтересовани
страни в дружествата, в които инвестира;
5. управлението на реалните и потенциалните конфликти на интереси, свързани
с акционерното участие в дружествата, в
които инвестира.
(3) Управляващото дружество ежегодно
публикува информацията за изпълнение на
политиката за ангажираност, която съдържа:
1. общо описание на начина на гласуване;
2. обяснение на най-важните гласувания;
3. информация за използването на услугите на упълномощен съветник по смисъла
на § 1, т. 55 от допълнителните разпоредби
на Закона за п убли чно то п ред лагане на
ценни книжа;
4. информация как е упражнено правото
на глас в дружествата, в които е инвестирал
за сметка на колективната инвестиционна
схема, съответно на лицето, чийто портфейл
управлява, освен когато гласуването е незначително съгласно критериите по ал. 2, т. 3.
(4) Политиката за ангажираност, включително нейните изменения и допълнения,
се публикува в 7-дневен срок от вземане на
съответното решение.
(5) Управляващото дружество може да
вземе решение да не приема политика за
анга ж и раност, като п ублик у ва под робни
мотиви за това в срока по ал. 4.
(6) Управляващото дружество може да
вземе решение да не спазва някое от изискванията по ал. 2, съответно ал. 3, като
публикува подробни мотиви за това в срока
по ал. 4.
(7) Информацията по ал. 3 се публикува
в срок до три месеца след края на финансовата година, в която е упражнено правото
на глас, като информацията трябва да остане
достъпна до следващото публикуване.
(8) Информацията по ал. 1 – 6 се публикува на интернет страницата на управляващото дружество и достъпът до нея е безплатен.
Чл. 105б. (1) Управл яващо дру жество,
което е сключило договор за управление на
портфейл, включително чрез колективна инвестиционна схема, с лице по чл. 197а, ал. 1
от Кодекса за застраховането или с лице по
смисъла на чл. 2, буква „д“ от Директива
2007/36/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 11 юли 2007 г. относно упражня-

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1

ването на някои права на акционерите на
дружества, допуснати до регулиран пазар
(ОВ, L 184/17 от 14 юли 2007 г.), регистрирано
или лицензирано в друга държава членка, е
длъжно ежегодно да предоставя на лицето
информация как инвестиционната стратегия
на управляващото дружество и изпълнението
є съответстват на сключения договор и как
допринасят за средносрочните и дългосрочните показатели на активите на лицето.
(2) Информацията по ал. 1 включва докладване за основните съществени средносрочни
и дългосрочни рискове, свързани с инвестициите, за състава на портфейла, за обращаемостта на активите и разходите, свързани с
обращаемостта на активите, за използването
на упълномощени съветници по смисъла на
§ 1, т. 55 от допълнителните разпоредби на
Закона за публичното предлагане на ценни
книжа за целите на дейностите по ангажираност и тяхната политика за предоставяне
на ценни книжа в заем и начина, по който
тя се прилага, за да се изпълнят дейностите
по ангажираността, ако това е приложимо,
особено по време на общите събрания на
дружествата, в които е инвестирано.
(3) Информацията по ал. 1 включва и информация за това дали и как управляващото
дружество взема инвестиционни решения
въз основа на оценка на средносрочните и
дългосрочните резултати на дружеството,
в което е инвестирано, включително нефинансовите резултати, както и за това дали и
какви конфликти на интереси са възникнали
във връзка с дейностите по ангажираността
и за начина, по който управляващото дружество ги е разрешило.
(4) Информацията по ал. 1 се оповестява
заедно с годишния финансов отчет по чл. 60,
ал. 1, т. 1, съответно заедно с последния
отчет по чл. 85, ал. 1 от Закона за пазарите
на финансови инструменти за съответната
година.
(5) При изпълнение на политиката за
а н га ж и ра нос т у п ра вл я ва що т о д ру жес т во
спазва разпоредбите на чл. 104, ал. 1, т. 5 и
чл. 105, ал. 1, т. 4.“
2. Създава се чл. 219а:
„Чл. 219а. (1) За лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, което е
получило лиценз при условията на чл. 201,
се прилагат съответно чл. 105а и 105б.
(2) При изпълнение на политиката за
ангажираност лицето, управляващо алтернат ивни инвест иц ионни фон дове, спазва
разпоредбите на чл. 219 и 220.“
3. В чл. 273, ал. 1, т. 1 след думата „член“
се добавя „105а, 105б, чл.“, а след думите
„чл. 199, ал. 12“ се добавя „чл. 219а“ и се
поставя запетая.
4. В § 2 от допълнителните разпоредби
се създава т. 6:
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„6. Директива (ЕС) 2017/828 на Европейския
парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. за
изменение на Директива 2007/36/ЕО по отношение на насърчаването на дългосрочната
ангажираност на акционерите (ОВ, L 132/1
от 20 май 2017 г.).“
§ 29. (1) Лицата по чл. 105а, ал. 1 и чл. 219а,
ал. 1 от Закона за дейността на колективните
инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране приемат и
публикуват политика за ангажираност или
вземат решение да не приемат политика за
ангажираност, като публикуват подробни
мотиви за това в 6-месечен срок от влизането
в сила на този закон.
(2) Информацията по чл. 105а, ал. 3 и
чл. 105б от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други
предприятия за колективно инвестиране се
оповестява за първи път в срок до 31 март
2021 г.
§ 30. (1) Параграфи 2, 3, 9, 10 и 17 влизат
в сила от 3 септември 2020 г.
(2) Параграфи 1 и 21 влизат в сила от
1 януари 2021 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 11 март 2020 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева

чаване на сигурност и безопасност съгласно
приложение № 1.
(2) Областна комисия, назначена със заповед на областния управител, на територията
на чиято област е разположен стадионът,
извършва проверка за изпълнение на изискванията по приложение № 1 в присъствието
на собственика или ползвателя на стадиона
или на упълномощено от него лице.
(3) Когато са изпълнени изискванията по
ал. 1, областният управител, въз основа на
доклад на комисията по ал. 2, издава заповед,
с която разрешава използването на стадиона
или части от него за срок от една година.
(4) Спортни мероприятия от националния
спортен календар се провеждат на стадиони
само след като са изпълнени изискванията
за сигурност и безопасност, приети от съответната лицензирана спортна федерация,
съгласувани с органите на Министерството
на вътрешните работи.“
§ 2. В чл. 13, ал. 3 думата „приложението“
се заменя с „приложение № 2“.
§ 3. В чл. 45, ал. 3 след думите „чл. 7а“
се добавя „и чл. 7б, ал. 1“.
§ 4. Създава се п ри ложение № 1 к ъм
чл. 7б, ал. 1:

УКАЗ № 63

Изисквания за обезпечаване на сигурност и
безопасност при провеждане на международни
спортни мероприятия на стадиони
1. Седалките за зрители трябва да бъдат
индивидуални, номерирани, здраво фиксирани към основата, изработени от нечуплив,
огнеупорен материал, с облегалки с минимална височина 30 см от повърхността на
седалката.
2. Трибуните трябва да са фиксирани към
носещата основа и не трябва да са базирани
върху или да се състоят от тръбни елементи
и структури от тип скеле.
3. Материалът, дизайнът и конструкцията
на трибуните трябва ясно да показват, че са
предназначени за постоянна употреба.
4. Всеки стадион трябва да има ясно обозначени места с достъп за хора с увреждания
и техните придружители, както и с тоалетна/
санитарен възел.
5. Минимум 5 на сто от общия капацитет
на стадиона трябва да бъде в сектор със
заграждения за гостуващите фенове.
6. Общите площи на всеки стадион трябва
да бъдат добре осветени.
7. На територията на стадиона и общите
площи не се допуска наличието на насипни
материа ли, като камъни, бетон и дру ги,
които биха могли да бъдат използвани за
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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 опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия, приет от
44-то Народно събрание на 12 март 2020 г.
Издаден в София на 18 март 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането
на спортни мероприятия (обн., ДВ, бр. 96 от
2004 г.; изм., бр. 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34,
80 и 82 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г., бр. 69 от
2008 г., бр. 12 и 32 от 2009 г., бр. 19, 50 и 88 от
2010 г., бр. 68 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 10,
65, 77 и 86 от 2018 г. и бр. 17 и 79 от 2019 г.)
§ 1. Създава се чл. 7б:
„Чл. 7б. (1) Международни спортни мероприятия на стадиони се провеждат само след
като са изпълнени изискванията за обезпе-

„Приложение № 1
към чл. 7б, ал. 1
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хвърляне или които биха могли да създават
затруднения при напускане на стадиона.
8. Всеки стадион трябва да има озвучителна уредба, чрез която да се разпространяват
съобщения до всички части на и извън стадиона, като тази уредба трябва да е свързана
с независим източник на ток.
9. Всеки стадион трябва да има функциониращо аварийно осветление със собствено
независимо захранване и автоматично превключване, което да покрива всички части
на стадиона, включително евакуационните
пътища.
10. На територията на стадиона трябва да
има обособено, ясно обозначено, напълно
оборудвано помещение за оказване на първа
помощ на зрителите.
11. Всеки стадион трябва да има изградено
видеонаблюдение и оперативен координационен център с изглед към цялата вътрешна
част на стадиона и възможности за комуникация между лицата и представителите на
съответните служби, отговорни за безопасността и реда на стадиона.
12. Оперативният координационен център
трябва да бъде снабден с цветни монитори,
свързани с камерите за видеонаблюдение,
които да имат възможности за запис на видео материали, както и на снимки и тяхното
отпечатване.
13. Маршрутите за достъп до стадиона,
входовете и изходите, както и всички общи
площи на стадиона трябва да бъдат ясно
обозначени (например с букви и цифри),
за да насочват зрителите до техните места.
14. Около всеки вход на стадиона трябва
да бъде поставена информация, посочваща
забранени за внасяне на стадиона предмети.
15. На всички входове на стадиона трябва
да има осигурен пропускателен режим.
16. Трябва да има определени места за
продажба на храни и напитки за зрителите.
17. Трябва да бъде осигурена възможност
за охраняване на всички входове, както и
тези, водещи към терена, по време на мача.“
§ 5. В приложението към чл. 13, ал. 3
след думата „Приложение“ се добавя „№ 2“.
Заключителни разпоредби
§ 6. В срок до един месец от влизането в
сила на този закон областните управители
издават заповед, с която определят състава
на комисиите по чл. 7б, ал. 2.
§ 7. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 12 март 2020 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
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УКАЗ № 68
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение на Закона за административното регулиране на производството и
търговията с оптични дискове, матрици и други
носители, съдържащи обекти на авторското
право и сродните му права, приет от 44-то
Народно събрание на 12 март 2020 г.
Издаден в София на 20 март 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов

ЗАКОН

за изменение на Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други
носители, съдържащи обекти на авторското
право и сродните му права (обн., ДВ, бр. 74
от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34
и 80 от 2006 г., бр. 53 и 84 от 2007 г., бр. 82
от 2009 г., бр. 25 и 77 от 2011 г., бр. 14 от
2015 г. и бр. 63, 92 и 103 от 2017 г.)
§ 1. Наименованието на закона се изменя
така: „Закон за административното регулиране на производството на оптични дискове
и матрици“.
§ 2. Член 1 се изменя така:
„Предмет на закона
Чл. 1. Този закон урежда административното регулиране и контрола върху производството на оптични дискове и на матрици,
както и върху внасянето и изнасянето на
суровини или оборудване за производство
на оптични дискове, мат рици или дру ги
носители.“
§ 3. Членове 3 и 4 се отменят.
§ 4. В чл. 6 думите „и удостоверения по
чл. 4 и извършената регистрация по чл. 3“
се за л и ча ват, д у мата „могат“ се замен я
с „може“, а думите „лицата, на които са
издадени лицензи, удостоверения или е извършена регистрация, от отговорност“ се
заменят с „лицензираните производители
от отговорност“.
§ 5. В чл. 7 ал. 1 се отменя.
§ 6. Глава втора с чл. 8 – 29а се отменя.
§ 7. В чл. 37 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 т. 6 се отменя.
2. В ал. 3 т. 2 се отменя.
§ 8. В чл. 40 се правят следните изменения:
1. В ал. 4 думите „и номера на издаденото
удостоверение по чл. 17“ се заличават.
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2. В ал. 5 след думите „технологичния
брак“ запетаята се заменя със съюза „и“, а
думите „и номера на издаденото удостоверение по чл. 17“ се заличават.
§ 9. В чл. 44, ал. 1 думите „регистрация,
удостоверяване“ и запета ята пред тях се
заличават.
§ 10. В чл. 45, ал. 1 т. 2 се отменя.
§ 11. В чл. 47 думите „за регистрация и
за издаване на удостоверение“ се заличават.
§ 12. В чл. 51 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думите „съответно
министърът на културата“ и запетаята пред
тях се заличават;
б) точка 4 се отменя.
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2. В ал. 2 думите „съответно на министъра
на културата“ се заличават.
§ 13. Членове 54, 54а, 55 и 56 се отменят.
§ 14. Член 60 се отменя.
§ 15. В чл. 61 ал. 2 се отменя.
§ 16. Член 61а се отменя.
§ 17. В чл. 62 ал. 3 се отменя.
§ 18. Член 64 се отменя.
§ 19. В § 1 от допълнителната разпоредба
се правят следните изменения:
1. Точки 5, 6, 9 и 10 се отменят.
2. В т. 11 думите „чл. 40“ се заменят с
„чл. 94а, ал. 2“.
3. Точка 14 се отменя.
§ 20. Приложение № 2 към чл. 40, ал. 4
се изменя така:
„Приложение № 2
към чл. 40, ал. 4

Регистър за производство на оптични дискове със запис
Данъчен номер ........................................................... Номер и дата на лиценза ............/.....................г.
Лицензирано лице: ............................................................................................................................................
(фирма, седалище)

№ на Парт- Загла№ и дата
ПроизДанни за производството и експедицията по партиди
поньор
вия
на произведени
№ на пар- техно- ползвани суровини в кондата
№ и дата
ръчпо
в по- водство на
колитидата и логичен
кретната поръчка
на ексна приката дого- ръчползвана
чества
дата на
брак за
педидружанаимекономер на
(до- вора
ката
партида
(бр.)
производ
всяка
ция
ващия
нова- личе- митн. дегодискове без
ство
партида
партидата
ние
ство кларация
вор)
запис (бр.
(бр.)
документ
(кг)
(фактура)
носители)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– “

§ 21. Приложение № 3 към чл. 40, ал. 5 се изменя така:

„Приложение № 3
към чл. 40, ал. 5

Регистър за производство на матрици за производство на оптични дискове
Данъчен номер ........................................................... Номер и дата на лиценза ............/..................... г.
Лицензирано лице: ............................................................................................................................................
(фирма, седалище)

Номер на
договора

Партньор
по договора

Заглавия,
съдържащи се
в матрицата

Произведени
количества
(бр.)

№ на партидата
и дата на
производство

Технологичен брак
за всяка партида
(бр.)

1

2

3

4

5

6

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– “

БРОЙ 26

ДЪРЖАВЕН

Преходни и заключителни разпоредби
§ 22. Неприключилите до влизането в сила
на този закон производства по регистрация
и издаване на удостоверения по отменената
глава втора се прекратяват.
§ 23. От влизането в сила на този закон
в заверените за 2020 г. регистри по чл. 40,
ал. 4 и 5 колона 3 не се попълва.
§ 24. (1) Министерството на културата
съхранява за срок 5 години от влизането в
сила на този закон заявленията с приложените
към тях документи, контролните екземпляри
и регистрите по отменената глава втора.
(2) След изтичането на срока по ал. 1
контролните екземпляри по отменения чл. 19
се унищожават в присъствието на междуведомствената комисия по чл. 31.
§ 25. 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.,
бр. 7, 28, 88, 94 и 103 от 2018 г. и бр. 47 и
100 от 2019 г.) в чл. 31, ал. 1 т. 5а се отменя.
Законът е приет от 44-то Народно съб
рание на 12 март 2020 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
2438

УКАЗ № 69
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 Рамково споразумение за съвместно възлагане на обществени
поръчки при мерки за медицинско противодействие, приет от 44-то Народно събрание
на 20 март 2020 г.
Издаден в София на 22 март 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов

ЗАКОН

за ратифициране на Рамково споразумение за
съвместно възлагане на обществени поръчки
при мерки за медицинско противодействие
Член единствен. Ратифицира Рамковото
споразу мение за съвместно възлагане на
обществени поръчки при мерки за медицин-
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ско противодействие, подписано на 14 юни
2019 г. в Люксембург, Велико Херцогство
Люксембург.
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 20 март 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
2627

РЕШЕНИЕ

за работата на Народното събрание по време на извънредното положение, обявено с
Решение на Народното събрание (ДВ, бр. 22
от 2020 г.)
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с Решение на Народното
събрание за обявяване на извънредно положение от 13 март 2020 г. (ДВ, бр. 22 от 2020 г.)
РЕШИ:
1. По време на извънредното положение,
обявено с Решение на Народното събрание
от 13 март 2020 г. (ДВ, бр. 22 от 2020 г.),
Народното събрание провежда редовни пленарни заседания в четвъртък и петък.
2. В периода по т. 1 Народното събрание
разглежда и гласува приоритетно законопроекти и проекти на актове, свързани с
обявеното извънредно положение.
3. По време на заседанието в четвъртък
се представят и докладват законопроекти и
проекти на актове и се провеждат разисквания
по тях. По време на заседанието в петък се
провеждат гласувания по законопроектите
и проекти на актове, по които обсъжданията са приключили, както и парламентарен
контрол.
4. По време на извънредното положение
парламентарните комисии провеждат заседания. По решение на съответната комисия
нейно открито заседание може да бъде с
ограничен достъп на външни лица, като в
този случай заседанието се предава пряко
в интернет чрез интернет страницата на
Народното събрание.
5. В деня преди първото за седмицата
заседание председателят на Народното събрание консултира проекта на програма за
седмицата с Председателския съвет. След
консултациите проектът се предоставя на
народните представители на електронните
им пощи и се публикува на страницата на
Народното събрание в интернет.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 20 март 2020 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
2638
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ПРЕЗИДЕНТ
НА РЕПУБЛИКАТА
УКАЗ № 70
На основание чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Връщам за ново обсъждане в Народното
събрание Закона за мерките и действията по
време на извънредното положение, обявено с
решение на Народното събрание от 13 март
2020 г., приет от 44-то Народно събрание на
20 март 2020 г.
Издаден в София на 22 март 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов

МОТИВИ

за връщане за ново обсъждане в Народното
събрание на разпоредби от Закона за мерките и действията по време на извънредното
положение, обявено с решение на Народното
събрание от 13 март 2020 г., приет от 44-то
Народно събрание на 20 март 2020 г.
Уважаеми народни представители,
Споделям необходимостта от бързо приемане на законодателни изменения в условия
на извънредно положение, които да регламентират дейността на институциите в критични
ситуации и да съхранят правата на гражданите.
Призовах за цялостен подход, който да преодолее дефицитите в правната уредба, особено
в условия, които изискват съвместните усилия
на всички институции. Убеден съм, че усилията
трябва да бъдат насочени не само към неотложните мерки и действия за предотвратяване
на разпространението на коронавируса, но и
към грижата, която законодателят полага за
съхранение на потенциала на българската нация. Критерий за това са пропорционалните на
заплахата ограничения при упражняването на
правата на гражданите и техните организации,
както и разумните условия, които се създават
за поддържане на икономиката в готовност да
се справи с неясните предизвикателства.
За кратките срокове, в които беше изработен
и приет Законът за мерките и действията по
време на извънредното положение, обявено с
решение на Народното събрание от 13 март
2020 г., той успя да обхване разнородни обществени отношения, да се фокусира към
множество мерки в най-различен спектър, да
измени множество други закони. Някои от
мерките, обаче, променят трайно уредбата в
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други закони и ще бъдат прилагани не само в
условията на извънредно положение, но и след
неговата отмяна.
1. Не мога да подмина опасенията за свободата на словото, с които се свързват измененията в Наказателния кодекс, съдържащи
се в § 3, т. 2, буква „а“ от приетия закон.
Отстояването на високи стандарти за защита
на основните права на гражданите, дори в
условия на криза, е неизменно условие на демократичната и правовата държава, каквато е
и нашата държава. С изменението на чл. 326,
ал. 1 от Наказателния кодекс се прибавя като
съставомерно деяние предаването на „невярна
информация за разпространението на заразна
болест“. Този текст пряко засяга свободата на
изразяване и на разпространение на информация, което налага някои уточнения от гледище
на международните стандарти по правата на
човека в условията на извънредно положение.
Конституционната уредба на извънредното
положение отговаря на въпросите „кой“ и
„кога“ е оправомощен да обяви извънредно
положение, но оставя съществени въпроси за
регулиране на законово равнище. Уредбата на
мерките при извънредно положение следва да
е съобразена с международните договори, по
които Република България е страна. Релевантни
норми и стандарти за обявяване на извънредно
положение и за дерогация на основни права
се съдържат преди всичко в Международния
пакт за гражданските и политически права
(МПГПП), Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ),
в практиката на Съда в Страсбург и редица
международни документи с препоръчително
значение, като Принципите от Сиракуза относно разпоредбите за ограничаване и дерогация в
МПГПП и Парижките минимални стандарти
относно нормите за правата на човека при извънредно положение. Венецианската комисия за
демокрация чрез право сочи, че извънредните
мерки и ограничения на права могат да се
прилагат само временно и стриктно в рамките на периода, в който действа извънредното
положение (Opinion 359/2005 on the protection
of human rights in emergency situations).
В Резолюция на Парламентарната асамблея
на Съвета на Европа 1659 (2009) изрично се
подчертава, че свободата на изразяване и публикуването на информация никога не трябва да
се интерпретира като заплаха за националната
сигурност, освен в изрично и ясно определени
в закона случаи. Ограниченията трябва да са
необходими в едно демократично общество с
оглед защитата на легитимни интереси, свързани с националната сигурност, и да са пропорционални на опасността, за чието преодоляване
са необходими извънредните мерки. Ограниченията трябва да са ясно и непротиворечиво
формулирани и да не препятстват достъпа на
гражданите до независимите медии.
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Комитетът на министрите на Съвета на Европа е приел Насоки – Guidelines on protecting
freedom of expression and information in times
of crisis (приети на 26.09.2007 г.). В този документ изрично се посочва, че държавите
не трябва да използват неясен и прекалено
общ език и терминология, когато формулират
ограничения за свободата на изразяване и на
разпространение на информация по време на
извънредни ситуации. Важен акцент, който се
поставя в тези документи, е необходимостта
от наказателни и административни санкции
за длъжностните лица, които разпространяват
невярна и заблуждаваща информация.
Предвид изискванията, които произтичат от
МПГПП и ЕКПЧ, приетото от Народното събрание изменение в чл. 326, ал. 1 от Наказателния
кодекс следва да се определи като несъответстващо на правозащитните стандарти. Текстът
„невярна информация за разпространението на
заразна болест“ е общо и неясно формулиран.
Липсва конкретен критерий за определяне на
една информация като „невярна“. Не се държи сметка, че същността и особеностите на
коронавируса и неговото разпространение все
още са предмет на научна дискусия. Експертното и обществено разбиране за пандемията
с COVID-19 се развива динамично и онова,
което довчера се е смятало за вярно, може да
бъде отречено от научните изследвания днес
или утре. Примери от последните седмици
показват промяна в разбирането за пандемията и означава ли това, че е разпространявана
„невярна информация“? Не, но от гледище на
новата поправка в НК, ако това се случи сега,
би било наказуемо, което е недопустимо. Тази
неясна и обща формулировка дава широки
дискреционни права на преценка на правоохранителните органи, което ще създаде т.нар.
„смразяващ ефект“ за свободата на изразяване
и разпространение на информация. Експерти,
журналисти, граждани под страх от наказателна
отговорност за деяние, което е неясно формулирано в закона, ще си налагат автоцензура.
Отварят се широко вратите и за сплашване и
тормоз от страна на органите на властта.
Въпросната поправка в Наказателния кодекс
нарушава изискването за стриктно временен
характер на извънредните мерки и ограниченията на основни права – в гласувания текст
не е посочено, че това ограничение се отнася
само за периода на извънредното положение,
както изрично е посочено в други разпоредби
от приетия закон за извънредното положение,
с които се изменят други закони.
Свободата на изразяване на мнение и информация са права с фундаментално значение
в едно демократично общество и в правова
държава. Като основно право свободата да
се изразяват мнения е провъзгласена както в
чл. 39, ал. 1 от Конституцията, така и в чл. 19
от Всеобщата декларация за правата на чове-
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ка, чл. 10, ал. 1 от Конвенцията за защита на
правата на човека и основните свободи и чл. 11
от Хартата на основните права на Европейския
съюз. Както Конституционният съд е подчертал
в тълкувателното си Решение № 7 от 1996 г.,
изразяването на мнение е израз на свободата
на убеждение и е преди всичко индивидуално
право на личността, което Конституцията предоставя на „всеки“. Всеки има право да търси,
получава и разпространява информация (чл. 41
от Конституцията).
Налага се изводът, че възприетият законодателен подход с включване на неясния
наказателен състав „невярна информация за
разпространението на заразна болест“ и съществено завишаване на санкцията не постига
заложеното в заглавието на закона – мерките и
действията на извънредното положение, обявено
с Решение на Народното събрание от 13 март
2020 г. Очаквам Народното събрание да проведе ново обсъждане и прецизиране, което в
този случай е особено важно, за да се разсеят
съмненията, че извънредното законодателство
се използва като фасада за прокарване на неприемливи мерки, които ерозират доверието на
българските граждани в европейските ценности.
2. С т. 1 на § 12а от приетия закон се създава
нова т. 9 на чл. 1, ал. 2 на Закона за защита
на потребителите, като към целите на закона
се добавя и „право на защита от необосновано
високи цени по време на извънредно положение и бедствия“. Споделям необходимостта
от такава защита и смятам, че такива мерки
трябва да има, но в приетия си вид законът
не дава легална дефиниция на понятието „необосновано високи цени“. Липсва и нормативна
основа за разграничаване на необосновано
високите цени във време, когато не е обявено
извънредно положение и когато е обявено такова. Няма и разграничение по отношение на
стоките и услугите, чиито цени не следва да
бъдат необосновано високи. Подобен подход
създава правна несигурност у задължените
субекти, допуска субективност на преценката
на контролните органи и създава предпоставки за административен произвол. С т. 2 на
§ 12а от приетия закон се създава нова глава
осма „а“ с чл. 177а и 177б в Закона за защита
на потребителите. Алинея 1 на чл. 177б императивно задължава всички стопански субекти
„да предоставят на населението предлаганите
от тях стоки и услуги на цени, равни на средноаритметичните цени на предлаганите от тях
стоки и услуги през последните три месеца“
преди обявяването на извънредно положение
или настъпването на бедствие по смисъла на
Закона за защита при бедствия. Законът не
държи сметка, че отделните стопански субекти имат и са имали в посочения 3-месечен
референтен период собствена търговска, ценова
и маркетингова политика, както и различни
взаимоотношения с търговските си партньори.
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Редица дружества, регистрирани в България,
са дъщерни или част от икономическа група
с компании-майки, чието седалище е в друга
държава членка, и прилагат цялостна стратегия
за реализация на стоките или услугите, които
предоставят в рамките на Съюза.
В приетата редакция на чл. 177б, ал. 1 не
се въвежда праг, а се предвижда фиксиране на
всички цени в икономиката. Това е несъразмерно спрямо целите на закона за избягване
на необосновано високи цени. Невъзможността
цените да реагират на промените в международните пазари, разходите за производство и
сезонните фактори може да доведат до дефицит
на редица стоки. Създава се риск стоки, които
са поскъпнали на международните пазари,
включително животоспасяващи медикаменти,
въобще да не се внасят в България, ако фиксираните цени тук са по-ниски от разходите за внос.
Това ще ограничи достъпа на домакинствата
до редица стоки от първа необходимост, които
не се произвеждат в България. Това нарушава
и правилата за свободно движение на стоки в
рамките на Единния европейски пазар.
Задълженията, въведени с чл. 177б, са скрепени с имуществена санкция в размер на 5 %
от оборота за предходната година (нов чл. 225е).
Размерът на тези санкции създава предпоставки
редица търговци да преустановят превантивно
част от дейността си, за да не се поставят в
риск от налагане на санкции, плащането на
които може да ги доведе до фалит, особено в
период на извънредно положение, рязко влошена
икономическа среда и липсата на действащи
стимули за преодоляване на икономическите
последствия на пандемията.
Свободата на стопанска инициатива е прокламирана и в чл. 16 на Хартата на основните
права на Европейския съюз. Според практиката
на Съда на ЕС правото на свободна стопанска
инициатива включва свобода на договаряне
и свобода на конкуренция. То може да бъде
ограничавано „при спазване на принципа на
пропорционалност“ и само доколкото ограниченията са „необходими и ако действително
отговарят на признати от Съюза цели от общ
интерес или на необходимостта да се защитят
правата и свободите на други хора“ (чл. 52,
пар. 1 от Хартата на основните права на Европейския съюз).
Текстовете на § 12а, т. 2 и 3 не кореспондират с чл. 19, ал. 1 на Конституцията, който
е основно конституционно начало и съгласно
който икономиката на България се основава
на свободната стопанска инициатива. Може да
възникнат пречки пред свободното движение
на стоки и услуги в рамките на Европейския
съюз и не се преодоляват опасенията за прекомерност и нарушение на принципа за пропорционалност.
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Уважаеми народни представители,
Въз основа на изложените мотиви упражнявам правото си по чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република България да върна за ново
обсъждане разпоредбите на § 3, т. 2, буква „а“
и § 12а от Закона за мерките и действията по
време на извънредното положение, обявено с
решение на Народното събрание от 13 март
2020 г., приет от 44-то Народно събрание на
20 март 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46
ОТ 19 МАРТ 2020 Г.

за определяне на минимални диференцирани
размери на паричните средства за физическа
активност, физическо възпитание, спорт и
спортно-ту ристическа дейност на деца и
учащи в институции в системата на пред
училищното и училищното образование и
във висшите училища
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Определя минимални диференцирани
размери на паричните средства за физическа
активност, физическо възпитание, спорт и
спортно-туристическа дейност, както следва:
1. за децата в държавните, общинските и
частните детски градини и в държавните, общинските и частните училища, включително
тези в подготвителните групи – 2 лв. на дете
за бюджетна година;
2. за учениците в държавните, общинските и
частните училища в дневна, комбинирана форма
на обучение и обучение чрез работа – 3 лв. на
ученик за бюджетна година;
3. за студентите редовна форма на обучение
във висшите училища – 3 лв. на студент за
бюджетна година;
4. за курсантите – 3 лв. на курсант за бюджетна година.
Чл. 2. (1) Необходимите парични средства
по чл. 1 се осигуряват ежегодно със Закона за
държавния бюджет и се разходват на базата
на представени разчети за броя на децата,
учениците, студентите и курсантите.
(2) Средствата по ал. 1 се разходват за физическа активност, физическо възпитание, спорт,
спортно-туристическа дейност, в т. ч. учебнотренировъчна дейност, спортно-състезателна
дейност и материално-техническо осигуряване.
Чл. 3. (1) Финансовите средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и
спортно-туристическа дейност се предоставят

БРОЙ 26

ДЪРЖАВЕН

по одобрени проекти. Всеки проект съдържа
цели, дейности и обхват съгласно приложение
№ 1 и финансов план съгласно приложение № 2.
(2) Проектите по ал. 1 се изготвят и представят в срок до 31 март на съответната година:
1. за детските градини и училищата, финансирани от Министерството на образованието
и науката – до съответното регионално управление на образованието;
2. за образователните институции, финансирани от други министерства – до съответния
министър;
3. за общинските и частните детски градини
и училища – до кмета на съответната община;
4. за висшите училища, финансирани от Министерството на образованието и науката – до
министъра на образованието и науката.
(3) Кметовете на общини представят съгласуваните проекти по ал. 2, т. 3 в съответното
регионално управление на образованието.
(4) Средствата се предоставят по одобрени
проекти, както следва:
1. за децата в общинските детски градини,
включително тези в подготвителните групи – по
проект, изготвен от директора на детската
градина, съгласуван с финансиращия орган и
одобрен от началника на съответното РУО;
2. за децата в частните детски градини,
включително тези в подготвителните групи – по
проект, изготвен от директора на детската
градина, съгласуван с общината, чрез която
се осъществява финансирането, и одобрен от
началника на съответното РУО;
3. за децата в подготвителните групи и учениците в общинските училища – по проект,
изготвен от директора на училището, съгласуван
с финансиращия орган и одобрен от началника
на съответното РУО;
4. за децата в подготвителни групи и учениците в частните училища – по проект, изготвен
от директора на училището, съгласуван с общината, чрез която се осъществява финансирането,
и одобрен от началника на съответното РУО;
5. за децата в държавните училища, за децата в подготвителните групи и учениците в
държавните училища, финансирани от министерствата – по проект, изготвен от директора на
училището, одобрен от съответния министър;
6. за студентите във висшите училища – по
проект, изготвен от студентските съвети и
спортните катедри/звена, одобрен от ректора
на висшето училище;
7. за децата в държавните детски градини
към Министерството на отбраната, включително тези в подготвителните групи, както
и за курсантите и студентите във висшите
военни училища и военните академии – по
проект, изготвен съответно от директора на
детската градина и от началника на висшето
военно училище/военна академия, одобрен от
министъра на отбраната;
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8. за курсантите и студентите от Академията на Министерството на вътрешните
работи – по проект, изготвен от ректора и
одобрен от министъра на вътрешните работи.
(5) Процедурата по осигуряване на средствата от централния бюджет по реда на
Закона за публичните финанси се инициира
от съответните министри, като за общинските и частните образователни институции
информацията за размера на допълнителните
трансфери се обобщава и внася за одобряване
в Министерския съвет от министъра на образованието и науката.
(6) Броят на децата и учениците се определя въз основа на данните в Националната електронна информационна система за
предучилищно и училищно образование на
Министерството на образованието и науката
към началото на втория учебен срок за съответната учебна година.
(7) Броят на студентите и курсантите се
определя съгласно Регистъра на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти
по степени на обучение и по професионални
направления на Министерството на образованието и науката, актуални към зимния
семестър.
Чл. 4. (1) Директорите на детските градини и
училищата отчитат ежегодно пред обществения
съвет на съответната образователна институция разходването на финансовите средства и
изпълнението на дейностите по проектите.
(2) Ректорите/началниците на висшите
училища отчитат ежегодно пред студентския
съвет разходването на финансовите средства
и изпълнението на дейностите по проектите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Постановление № 129 на
Министерския съвет от 2000 г. за определяне
на минимални диференцирани размери на
паричните средства за физическо възпитание
и спорт, които се осигуряват от държавния
бюджет и от бюджетите на общините (ДВ,
бр. 58 от 2000 г.).
§ 2. Подадените по реда на отмененото
Постановление № 129 на Министерския съвет
от 2000 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за
физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на
общините, проекти се разглеждат по реда на
чл. 3, ал. 4 и 5 от настоящото постановление.
§ 3. Постановлението се приема на основание чл. 132, ал. 1 от Закона за физическото
възпитание и спорта (ДВ, бр. 86 от 2018 г.).
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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Приложение № 1
към чл. 3, ал. 1
ФОРМУЛЯР НА ПРОЕКТ ЗА К АНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ЗА
ФИЗИЧЕСК А АКТИВНОСТ, ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТ И СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСК А ДЕЙНОСТ ЗА 20 …. г.
І. ИДЕНТИФИК АЦИЯ НА К АНДИДАТСТВАЩАТА ИНСТИТУЦИЯ:
ИМЕ: .........................................................................................................................................................
АДРЕС: ГР./С. ..........................................................................................................................................
ОБЩИНА: ..................................................... ОБЛАСТ: ........................................................................
РЪКОВОДИТЕЛ НА ИНСТИТУЦИЯТА: ...........................................................................................
                         (име, фамилия, длъжност)

ТЕЛЕФОН: .................................................................................................................................................
E-MAIL: ......................................................................................................................................................
ЕИК ПО БУЛСТАТ: .................................................................................................................................
БАНКОВА СМЕТК А: ..............................................................................................................................
БАНК А: ..................................................................................................................................................... .
IBAN: ...........................................................................................................................................................
BIC: .............................................................................................................................................................
ІІ. ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА:
(Кратко описание на мотивите и дейностите за реализиране на проекта)

ІІІ. ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:
(Кратко описание)

IV. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

(Описват се прогнозни резултати)

V. ЦЕЛЕВА ГРУПА:

(Посочват се целевите групи от кандидатстващата институция, обхванати в проекта)
ЦЕЛЕВА ГРУПА
1

БРОЙ
2

ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ПО ЧЛ. 1
3

СУМА
4

деца
ученици
студенти
курсанти
ОБЩО В ЛВ.:
(Броят на децата в детските градини не включва броя на децата от яслените групи. Сумата в колона 4
се определя като произведение от данните в колона 2 и колона 3.)

РЪКОВОДИТЕЛ НА ИНСТИТУЦИЯТА:

                   (подпис, печат)

Приложение № 2
към чл. 3, ал. 1

ФИНАНСОВ ПЛАН НА ПРОЕКТ ЗА К АНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСК А АКТИВНОСТ, ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТ И СПОРТНОТУРИСТИЧЕСК А ДЕЙНОСТ ЗА 20 …. г.
НА .........................................................................................................................................................
(наименование на образователната институция)

Раздел 1.
№ ПО
РЕД

НАИМЕНОВАНИЕ НА
ДЕЙНОСТИТЕ ПО ВИД

БРОЙ УЧАСТНИЦИ

СРОКОВЕ

СТОЙНОСТ
В ЛЕВОВЕ

1

2

3

4

5

ОБЩО:
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Раздел 2.
№ ПО
РЕД

МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ
(ВИД СПОРТНИ УРЕДИ И ПОСОБИЯ)

БРОЙ

СТОЙНОСТ
В ЛЕВОВЕ

1

2

3

4

ОБЩО:

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА:
.....................................................................................................................................................................

(Вписва се общата стойност на проекта – с думи и с цифри.)
Забележки:
1. С редствата са за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност,
в т.ч. учебно-тренировъчна дейност, спортно-състезателна дейност и за материално-техническото
им осигуряване. Не могат да се използват за заплати, хонорари и възнаграждения. Закупуването на
дълготрайни материални активи се допуска единствено за спортни уреди и пособия.
2. В раздел 1 от финансовия план се посочват предвидените дейности.
3. В раздел 2 от финансовия план се посочва материално-техническото осигуряване (вид спортни
уреди и пособия).
4. З адължително се предвиждат финансови средства в двата раздела (раздел 1 и раздел 2 от приложение № 2 към чл. 3, ал. 1).
5. Училище, в което има и организирани подготвителни групи, разработва общ проект за училището.

РЪКОВОДИТЕЛ НА ИНСТИТУЦИЯТА:
(подпис, печат)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47
ОТ 19 МАРТ 2020 Г.

за одобряване на допълнителни разходи
за 2020 г. по бюджета на Държавен фонд
„Земеделие“ за финансиране на разходи за
данък върху добавената стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти по
Програмата за развитие на селските райони
за периода 2007 – 2013 г. и 2014 – 2020 г. и
по Програмата за морско дело и рибарство
за периода 2014 – 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“
за 2020 г. в общ размер до 20 000 000 лв. за
финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на общини по одобрени за
подпомагане проекти по Програмата за развитие
на селските райони за периода 2007 – 2013 г. и
2014 – 2020 г. и по Програмата за морско дело
и рибарство за периода 2014 – 2020 г.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените по централния бюджет
средства за данък върху добавената стойност
на общините по Програмата за развитие на
селските райони и по Оперативна програма
„Рибарство“ за 2020 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по бюджета на Държавен фонд
„Земеделие“ за 2020 г., както следва:

1. по „Политика на Министерството на
земеделието, храните и горите в областта на
земеделието и селските райони“, бюджетна
програма „Развитие на селските райони“ – със
17 000 000 лв.;
2. по „Политика на Министерството на
земеделието, храните и горите в областта
на рибарството и аквакултурите“, бюджетна програма „Рибарство и аквакултури“ – с
3 000 000 лв.
Чл. 3. Изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ да извърши съответните
промени по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2020 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2020 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание
чл. 109, aл. 3 от Закона за публичните финанси
и във връзка с чл. 84 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2020 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2616
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 48
ОТ 19 МАРТ 2020 Г.

за одобряване на допълнителни разходи за
2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
за 2020 г. в размер 7 000 000 лв. за възстановяване на установеното към края на предходната
година превишение на постъпленията над
плащанията по бюджетите на държавните
училища, прилагащи делегиран бюджет.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят,
както следва:
1. по бюджета на Министерството на образованието и науката – 4 523 234 лв.;
2. по бюджета на Министерството на културата – 1 807 579 лв.;
3. по бюджета на Министерството на младежта и спорта – 669 187 лв.
Чл. 2. Средствата по чл. 1, ал. 1 да се
осигурят за сметка на преструктуриране на
разходите/трансферите по централния бюджет.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 1 да
се увеличат разходите по „Политика в областта
на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през
целия живот“, бюджетна програма „Училищно
образование“, по бюджета на Министерството
на образованието и науката за 2020 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 1 да се
увеличат показателите по чл. 16, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2020 г.
Чл. 4. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2
да се увеличат разходите по „Политика в
областта на създаване и популяризиране на
съвременно изкуство в страната и в чужбина
и достъп до качествено художествено образование“, бюджетна програма „Обучение на
кадри в областта на изкуството и културата“,
по бюджета на Министерството на културата
за 2020 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да се
увеличат показателите по чл. 17, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2020 г.
Чл. 5. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 3 да
се увеличат разходите по „Политика в областта на спорта за учащи и спорта в свободното
време“, бюджетна програма „Спорт за учащи“,
по бюджета на Министерството на младежта
и спорта за 2020 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 3 да се
увеличат показателите по чл. 25, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2020 г.
Чл. 6. Първостепенните разпоредители с
бюджетите по чл. 1, ал. 2 да извършат произтичащите промени по съответните бюджети и
да уведомят министъра на финансите.
Чл. 7. Министърът на финансите да извърши произтичащите промени по централния
бюджет за 2020 г.
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Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и чл. 282, ал. 24, т. 1 от Закона за
предучилищното и училищното образование.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и
науката, на министъра на младежта и спорта
и на министъра на културата.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2617

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
СПОРАЗУМЕНИЕ

за предоставяне на консултантски услуги,
засилващи устойчивостта към рискове от бедствия, между Министерството на вътр ешните
работи на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие,
подписано в София на 6 декември 2019 г.
(Ратифицирано със закон, приет от 44-то Народно събрание на 14 февруари 2020 г. – ДВ,
бр. 18 от 2020 г. В сила от 4 март 2020 г.)
Споразумение от датата на подписването
(както е определено в раздел 18 от Анекса към
това Споразумение) между Министерството
на вътрешните работи („Клиента“) и Международната банка за възстановяване и развитие
(„Банката“) (наричани заедно „Страните“, а
поотделно всяка от тях „Страна“).
Като се има предвид, че е подписан Меморандум за разбирателство между Банката
и правителството на Република България за
партньорство и подкрепа в усвояването на
Европейските структурни и инвестиционни
фондове на 1 септември 2015 г.
Като се има предвид, че Клиентът е поискал
от Банката да предостави на Клиента консултантски услуги („Консултантски услуги“ или
„КУ“), описани в Графика към това Споразумение, в подкрепа на Клиента за засилване на
устойчивостта към бедствия и към изменението
на климата посредством ефективна рамка за
управление на риска от бедствия.
Като се има предвид, че консултантските
услуги, които ще бъдат предоставени от Банката, ще бъдат финансирани от ресурсите на
Европейските структурни и инвестиционни
фондове за периода 2014 – 2020 г. (ЕСИФ),
определени за Република България.
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Въз основа на горното Страните се споразумяват за следното:
1. Консултантски услуги. Банката предоставя на Клиента услугите („Консултантските
услуги“ или „КУ“), описани в Графика към
това Споразумение, при условията и сроковете
поставени в това Споразумение, включително
Анекса към него, който е неразделна част от
Споразумението.
2. Контакт с Клиента. При изпълнение на
Консултантските услуги Банката ще работи в
тясно сътрудничество с определените от Клиента служители. Клиентът ще предостави на
Банката имената и информация за контакт на
упоменатите служители.
3. Срокове. Докато Банката се задължава да
мобилизира всичките си налични ресурси, за да
осъществи своевременно Консултантските услуги, то работната програма и времевата рамка,
предвидени в Графика към това Споразумение,
са изготвени добронамерено и въз основа на
информацията, с която Банката разполага към
момента. Същите са индикативни и се основават на предположението, че: (i) Клиентът
и неговите служители ще изпълняват своите
задължения удовлетворително и в срок; и (ii)
Клиентът винаги ще действа навременно при
предоставяне на информация, вземане на решения и предоставяне на необходимата подкрепа,
както е предвидено в това Споразумение, и при
поискване от страна на Банката.
4. Заплащане. (a) Клиентът ще плати на Банката твърдата сума от три милиона седемстотин
шестдесет и девет хиляди сто петдесет и пет
лв. (3 769 155 лв.) в съответствие със следния
график за плащане:
Дължима сума Събитие, при което плащането
става дължимо
1 319 204,25 лв. Като авансово плащане в срок
до 60 дни от влизане в сила на
Споразумението
379 553,20 лв. след одобрението от страна на
Клиента на резултат 1, посочен
в Раздел Б на Графика към това
Споразумение
425 231,95 лв. след одобрението от страна на
Клиента на резултат 2, посочен
в Раздел Б на Графика към това
Споразумение
1 085 711,25 лв. след одобрението от страна на
Клиента на резултат 3, посочен
в Раздел Б на Графика към това
Споразумение
378 030,25 лв. след одобрението от страна на
Клиента на резултат 4, посочен
в Раздел Б на Графика към това
Споразумение
181 424,10 лв. след одобрението от страна на
Клиента на резултат 5, посочен
в Раздел Б на Графика към това
Споразумение

(б) Всички плащания, дължими на Банката
по това Споразумение, се правят в пълен размер
при настъпване на падежа, след представяне

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 3

на фактура от страна на Банката. Страните се
договарят за образец на фактура, приложен към
това Споразумение за предоставяне на консултантски услуги (Приложение). Плащането се
извършва от Клиента в рамките на 30 работни
дни от получаване на фактурата, в левове, в
непосредствено налични средства, без никакви
удръжки за каквито и да е данъци, мита, такси
и други удръжки и независимо от наличието
на спорове между Страните, по сметка, своевременно определена от Банката в писмен вид.
Банката ще фактурира плащанията в левове и
Клиентът ще направи съответните плащания в
левове. Фактурите ще се основават на сумите,
посочени по-горе за авансовото плащане и за
всеки одобрен резултат. Фактурите ще бъдат
преведени на български език, ако това бъде
поискано от Клиента. Преди извършване на
плащането Клиентът може в рамките на 14 дни
да поиска от Банката допълнителни разяснения по отношение на фактури, счетоводни и
други подкрепящи документи в съответствие
с процедурата, заложена в това Споразумение.
(в) Всеки резултат подлежи на процедура
по одобрение от Клиента след предоставянето
му от Банката на английски и превод на български език. Българският превод на крайните
резултати трябва да бъде предаден в рамките
на най-много десет (10) работни дни след версията на английски език, както е описано в
Графика, съгласно Раздел Б на Графика към
това Споразумение. Освен ако Клиентът и
Банката не се споразумеят за друго, Клиентът
ще има двадесет и пет (25) работни дни след
предаването на българския превод за преглед
на всеки резултат, след което резултатът ще се
счита за одобрен от Клиента, освен ако Клиентът
поиска преработка на резултата или Клиентът
официално уведоми Банката, че предоставеният
резултат не е одобрен. В случай че Клиентът
е поискал корекция, Банката ще разполага с
10 работни дни да представи преработения
резултат на английски език и превод на български. В тези случаи Клиентът ще разполага
с още десет (10) работни дни за одобрение на
преработения резултат, след което той ще се
счита за одобрен.
(г) Без да се налагат ограничения по отношение на имунитета на Банката срещу данъчни
и митнически задължения, на нейните активи,
доходи и трансакции в съответствие с Раздел 11
от Анекса към това Споразумение, е възможно
Клиентът да подлежи на данъчно облагане от
правителството на Република България. В този
случай Клиентът е изцяло отговорен за заплащането на съответните данъчни задължения.
5. Влизане в сила. Това Споразумение влиза в сила в деня и годината, в който Банката
получи правно становище от упълномощен
служител на Клиента, че са изпълнени всички
национални законови изисквания и процедури
за влизане в сила на Споразумението („Дата
на влизане в сила“).

С Т Р.

24

ДЪРЖАВЕН

6. Срок на действие. Срокът на това Споразумение изтича на датата, падаща се 24
месеца след датата на влизане в сила на това
Споразумение, освен ако то не бъде подновено
по-рано чрез съвместно споразумение между
Клиента и Банката.
7. Прекратяване. Това Споразумение може
да бъде прекратено и от Клиента, и от Банката
преди неговото изтичане с деветдесетдневно
(90-дневно) писмено предизвестие до другата
страна. При получаване на такова уведомление Страните предприемат всички подходящи
мерки, за да приключат по организиран начин
текущите дейности по Консултантските услуги и да уредят навременно всички нерешени
въпроси.
8. Съдействие. (a) Клиентът се задължава
винаги да осигурява на Банката своевременно всяка информация, която може да засяга
изпълнението на Консултантските услуги,
да информира Банката за всички събития,
които имат отношение към Консултантските
услуги, и да направи всичко необходимо, за
да може персоналът на Банката да осъществи
упоменатите тук Консултантски услуги.
(б) Клиентът се задължава конкретно и без
изключение незабавно да уведоми Банката за
всяка предложена промяна в естеството или
обхвата на Консултантските услуги и за всяко
събитие или условие, което има или може
обосновано да се очаква да има съществено
отражение върху изпълнението на услугите.
(в) Изрично е договорено и уточнено, че
Банката не носи отговорност за забавяне на
изпълнението в случай, че Клиентът не предостави своя принос, предвиден в Раздел Г на
Графика от това Споразумение, или поради
липса на съдействие от страна на Клиента,
както е предвидено в параграф (а) по-горе.
9. Адреси. За целите на раздел 17 от Анекса
към това Споразумение:
(a) адресът на Клиента е:
Министерство на вътрешните работи,
София 1000, ул. 6-ти септември
№ 29,
Република България;
(б) адресът на Банката е:
Международна банка за възстановяване и развитие,
Световен търговски център „Интерпред“,
ул. Драган Цанков № 36, София
1057,
тел.: +359 2 969-72-29,
факс: +359 2 971-20-45.
Като потвърждение на изложеното пог ор е С т ра н и т е, дейс т ва й к и ч р е з свои т е
посочени по-долу с имената си надлежно
упълномощени представители и на датата на
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подписване, подписаха това Споразумение в
три (3) екземпляра, изготвени на английски
език, и в три (3) екземпляра, изготвени на
български език. Версията на английски език е
водеща, в случай че която и да е от Страните
установи противоречие при тълкуването на
Споразумението.
За Министерството на
За Международната
вътрешните работи на банка за възстановяване
Република България:
и развитие:
Младен Маринов,
Фабрицио Дзарконе,
министър на
представител за България,
вътрешните работи
Словакия и Чешката
Дата: 6.12.2019 г.
република
Дата: 6.12.2019 г.

ГРАФИК
Описание на Консултантските услуги
А. Консултантски услуги. В случай че
К лиент ът и Банката не договорят дру го,
Консултантските услуги включват следните
дейности:
1. Р азработване на диагностика и пътна
карта, открояваща необходимите действия за укрепване на управлението на
риска от бедствия (УРБ), и по-специално готовността, превенцията, ранното
предупреждение и реагирането
Банката:
(а) прави преглед на законодателството и наредбите, свързани с УРБ и
състоянието на прилагането им във
връзка с намаляването на риска;
(б)	оценява способностите за управление на риска (административни,
технически и финансови) на национално и поднационално ниво и ще
идентифицира пропуски, въздействия, вратички и слабости, които
могат да доведат до ограничени
действия или бездействие от страна
на националните и поднационалните органи за адекватно намаляване
на риска, готовност и реагиране;
(в) прави преглед на съществуващите
мерки за справяне с рисковете от
бедствия в областта на превенцията,
готовността и реагирането;
(г) събира данни и информация относно т ек у щ и т е на ц иона л н и и
поднационални инвестиции, свързани с превенцията, готовността и
реагирането;
(д) улесн ява консул тац ии те/срещ ите с персонала/експертните групи в съответните министерства,
поднационални органи, частния
сектор, гражданското общество и
академичните среди, за да получи
цялостен поглед върху пречките за
действие. Националната платформа
за намаляване на риска от бедствия
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(НПНРБ) и свързаните с нея експертни групи ще бъдат основна
комуникационна и консултативна
платформа;
(е)	консултира персонала на Клиента
и НПНРБ и ще предложи основни
въпроси и мерки, които трябва да
бъдат разгледани в план за действие
с цел засилване на политиките за
намаляване на риска от бедствия;
и
(ж) п р едо с т а в я п р епо р ъ к и з а р а з работването на път на карта за
законодателни, регулаторни и институционални мерки, необходими
на национално и поднационално
ниво, за укрепване на действията
по отношение на к лиматичната
устойчивост и тази при бедствия
и улесняване на изпълнението на
Националния план за УРБ.
2. С
 ъбиране на исторически данни за щети
и загуби и разработване на концепция
за събирането им в бъдеще
Банката в тясна консултация с Клиента:
(a) събира подробни и изчерпателни
данни за щетите и загубите от минали бедствия (т.е. преки щети върху
сгради, инфраструктура, земеделие
и гори, брой на смъртните случаи,
наранявания, разселени и засегнати
хора, изчисляване на икономичес
ки загуби и т.н.) през последните
100 – 150 години, които са налични в
Националния статистически институт, Министерството на околната
среда и водите, Министерството
на регионалното развитие и благоустройството, Министерството
на земеделието, храните и горите,
Министерството на вътрешните работи, Министерството на финансите
и други имащи отношение министерства, общини, застрахователни
компании и исторически архиви;
(б) разработва показатели и методология за събирането на данните
по дейността в 2(а) по-горе, включително, наред с другото, как да се
определят икономическите загуби,
подбора на данните за въздействията на бедствия, когато числата от
различни източници не съответстват;
(в) определя видовете и методологиите
за събиране на данни за щети и
загуби от бедствия, които понастоящем съществуват в националните и поднационалните органи, и
съответните закони и разпоредби,
регламентиращи този вид събиране
на данни;

ВЕСТНИК

(г)

С Т Р. 2 5

прави оценка на ограниченията в
капацитета на националните и поднационалните органи, които могат
да възпрепятстват систематичното
събиране на данни за щети и загуби
от бедствия в бъдеще; и
(д) въз основа на резултата от дейности
те по 2 (б), 2 (в) и 2 (г), описани
по-горе, предоставя концепция с
препоръки към Клиента за разработване и прилагане на нова междуинституционална интегрирана
система за събиране на данни за
бъдещи щети и загуби от бедствия,
която да отчита системните изисквания на националните и поднационалните крайни потребители,
както и най-добрите международни
практики в тази област.
3. Р азработване на предложение за Национален профил на риска от бедствия
в България
Банката:
(a) подготвя предложение за национален профил на риска от бедствия в
България като част от Националния план за управление на риска
о т бедст ви я ч рез пост игане на
консенсус посредством НПНРБ и
съществуващи или нови експертни
групи относно:
(i) опаснос т и, кои т о т рябва да
бъдат обхванати (природни и
технологични);
(ii) методология, която да се прилага
за всяка опасност, въз основа на
наличието на данни, времевата
рамка за анализ, очакваните
резултати и съществуващите
усилия от страна на научната
и техническата общност в България;
(iii) процеса на консултации със заинтересованите страни по време
на целия процес по дейността
по 3 (а) по-горе, включително
при определяне на допустимите
прагове; и
(iv) наличието на данни и информация, създадени в рамките на
националния профил на риска от
бедствия, които могат да бъдат
предоставени на разположение
чрез геопространствена платформа за по-добро планиране в
общините и секторните министерства, както и за подпомагане
осведомеността на гражданите,
гражданското общество и като
катализатор на по-задълбочени
академични изследвания;
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(i) предприема необходимото събиране на данни (включително осигуряване на качеството и проверката
на качеството); (ii) извършва моделиране на податливостта, детерминизма или вероятността за всяка
опасност до договореното ниво и
вероятност посредством договори
с на ц иона л н и и меж д у народ н и
експерти; (iii) валидира и верифицира резултатите чрез сравнение
с базата данни за историческите
щети и загуби, описани в рамките на дейността по 2(д) по-горе и
нац иона лни я и меж д у народни я
опит; (iv) споделя тези анализи с
националните и поднационалните
органи и експерти от различни сектори за обсъждане чрез дискусии
и семинари със заинтересованите
страни; и (v) документира пропуски
в данните, които следва да бъдат
адресирани в бъдеще, за да се даде
възможност за по-подробен и точен
рисков профил в бъдещите години;
и
(в) (i) обсъжда вероятността и въздействието на всяка опасност, описана в
3 (a) (i), с всички заинтересовани
страни чрез съвместен семинар с
цел постигане на консенсус относно
потенциалната вероятност и мащаба на рисковете и техния приоритет
за действие и предходните стъпки;
(ii) изготвя доклад за националния
рисков профил (с цифрови връзки
към съответните технически данни, документи и масиви от данни)
за по-нататъшно обсъж дане със
съответните национални и поднационални органи и последващо
публично разпространение; и (iii)
в зависимост от резултата от дейността по 3 (в) (i), описана по-горе,
споделя съответните договорени
опасности, степен на излагане и
карти на риска чрез една или повече
геопространствени платформи.
4. Р
 азработване на доклад с предложение
за Национален план за управление на
риска от бедствия в България
Банката оказва подкрепа на Клиента
при разработването на Национален план
за УРБ чрез:
(a) включително, наред с другото, дефиниране на цели за превенция на
бедствия, готовност и реагиране за
най-малко три периода (т.е. 2025,
2030 и 2040 г.) на база резултатите
от диагностиката и пътната карта, историческите щети и загуби
и националния профил на риска
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от бедствия; инвестиционни при
оритети за осведоменост за риска,
превенция, готовност и реагиране;
налични механизми за финансиране
(т.е. национално и поднационално
равнище, фондове на ЕС, международни финансови институции и
др.); възможности за публичночастни подходи за изграждане на
устойчивост; и различни подходи за
увеличаване на финансовата устойчивост към шоковите въздействия
на бедствия на ниво домакинства,
национално и поднационално равнище; и
(б) подпомагане извършването на широки консултации със съответните
министерства, поднационални органи, частния сектор, гражданското
общество, ака демичните среди,
НПНРБ и широката общественост;
(в) изготвяне на доклад с предложение
за Национален план за управление
на риска от бедствия, който отчита
въздействието от изменението на
климата.
5. Развитие на капацитет
Банката предоставя препоръки на Клиента за устойчиво прилагане на националния план за УРБ чрез:
(a) установяване на сферите за дългосрочно развитие на капацитета,
включително, наред с другото, въвеждане на оценка на опасността и
риска от бедствия за националните
и поднационалните органи; събиране на данни за щети и загуби;
наблюдение и оценка; ангажираност
с различни групи заинтересовани
страни и др.; и
(б) подпомагане на Клиента при изготвяне на планове за улесняване
на последващото планиране на
поднационално ниво;
(в) подпомагане на Клиента при подготовката на образователни дейности,
обучения и учения за подобряване
на разбирането на отговорните
служители в общинските, областните и централните администрации
относно управлението на риска от
бедствия; и
(г) подпомагане на Клиента при изготвянето на проект на план за
повишаване на обществената осведоменост.
Всяка промяна в горепосочения обхват на
работа се определя в писмена форма, подписана от Клиента и Банката, като се посочват
допълнителните дейности, които трябва да се
извършат, както и заплащането, свързано с тях.
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Б. График. Освен ако Клиентът и Банката
не се договорят друго, Банката се стреми да
изпълни Консултантските услуги в съответствие със следния индикативен график:
Резултати

Индикативен график

1. Диагностика и В срок от девет (9) месеца
пътна карта
от датата на влизане в сила
на това Споразумение
2 . Ис т о р и ч е с к и В срок от дванадесет (12)
данни за щети и месеца от датата на влизане
загуби
в сила на това Споразумение
3. Предложение за В срок от седемнадесет (17)
национален про- месеца от датата на влизане
фил на риска
в сила на това Споразумение
4. Доклад с пред- В срок от седемнадесет (17)
ложение за Нацио- месеца от датата на влизане
нален план за УРБ в сила на това Споразумение
в България
5. Развитие на ка- В срок от двадесет и два (22)
пацитет
месеца от датата на влизане
в сила на това Споразумение

В. Служители на Банката. По-долу е представен индикативен списък на лицата, които е
вероятно да бъдат включени в предоставянето
на Консултантските услуги: старши специалист
по управление на риска от бедствия, старши
специалист по околна среда, специалист по
градско развитие и специалист по управление
на риска от бедствия.
Г. Партньори и съдействие. Клиентът се
задължава да извърши следните дейности в
подкрепа на Консултантските услуги:
(a) Клиентът се задължава да предостави
на служителите на Банката необходимата
административна и организационна помощ
за изпълнение на Консултантските услуги.
(б) Клиентът осигурява или покрива цялата
логистика и разходи, свързани с организирането на семинари, консултации и срещи (т.е.
покани, място за провеждане и оборудване,
кетъринг, преводачески услуги и др.), описани
в дейности 1 (д), 3 (б) (iv) и 4 (б), на раздел А
от този График.
(в) Клиентът извършва координация със
съответните заинтересовани страни, включително държавните органи, институциите,
професионалните мрежи и Съвета за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за: своевременно предоставяне на
Банката на цялата информация, необходима
за реализиране на Консултантските услуги
и улесняване на участието на другите заинтересовани страни в срещи, семинари и
др. и всички други дейности, необходими за
реализирането на Консултантските услуги.
Д. Отчетност. Банката се задължава да
води необходимите отчети за предоставяните Консултантски услуги в съответствие
с обичайните си практики на отчетност и
се задължава да представи на Клиента съответната информация за предоставяните
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Консултантски услуги, която Клиентът има
основание да поиска. Банката поддържа копия
на отчетите за период от седем години след
края на финансовата година на Банката, към
която се отнася отчетът.
Е. Публичност на дарителя и отчетност.
Клиентът е длъжен да информира Банката
за всички съответни мерки за публичност,
които Банката трябва да извърши във връзка
с това Споразумение, включително позоваване на съответния(те) фонд(ове), подкрепящ дейностите по това Споразумение (като
програми за финансиране от Европейския
съюз) и логото на българското правителство
и Европейския съюз, които трябва да бъдат
оповестени от Банката в крайните резултати,
както е описано в раздел Б на този График.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Този образец е изготвен от Клиента с цел
улесняване на прилагането на член 4 (b) от
настоящото Споразумение. Страните могат
своевременно да се споразумеят за промяна
на образеца чрез размяна на писма.
[Бланка на писмо с визуалните
символи на Банката]
[Дата]
[Клиент]
Представляван от ……….
БУЛСТАТ ………..
ДДС номер … … …
Адрес ……………..,
Фактура № – ......
Да се плати сумата от ..............лв. (. …..лв.) на
МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ (МБВР), БУЛСТАТ ……..,
представляваща цена за резултат …. „……“,
съгласно Споразумение за предоставяне на Консултантски услуги за .............., сключено съгласно
изискванията на Договор за безвъзмездна финансова помощ номер ..................... по Оперативна
програма „..............“
Плащането следва да бъде извършено чрез банков превод до:
Титуляр на сметката:
Номер на сметката:
Име на банката:
Bank SWIFT:
BIC:
Адрес:
Допълнителна информация: (за вътрешна референция на Банката)
Моля, да бъдат заплатени всички допълнителни
банкови такси, за да получи МБВР пълната сума
по фактурата.
В допълнение, моля, да бъде изпратено по електронен път копие от платежното нареждане
на вниманието на …................................. (име и
ел.поща на служител на Банката).
Подпис
…………………..
(Постоянен представител)
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АНЕКС
Стандартни термини и условия
1. Стандарт за изпълнение; неексклузивност. Банката се задължава да извършва
Консултантските услуги със същите грижа
и внимание, които прилага в други свои
аналитични и консултантски дейности. Ангажиментът на Банката, като съветник на
К лиента по това Споразумение, не изключва
възможността и не ограничава К лиента да
ангажира други съветници по същите или
свързани въпроси.
2. Служители на Банката. Банката определя по свое усмотрение състава на служителите (включително и служители, заемащи
консул тан тск и позиции) („Сл у ж и тели на
Банката“), на които е възложено да предостави Консултантските услуги. Графикът
към това Споразумение съдържа примерен
списък на Служителите на Банката, които
е вероятно да бъдат включени в предоставянето на Консултантските услуги. Банката
обаче си запазва правото по всяко време да
определя друго лице или лица, в допълнение
или в замяна на всяко от лицата, включени в този списък, както Банката счита за
необходимо или подходящо при изпълнение
на задълженията си по това Споразумение.
Клиентът може, ако има основателна причина
за недоволство от работата на който и да е
член на Служителите на Банката, да поиска
от Банката да замени съответното/ите лице/
лица. С цел избягване на недоразумения се
уточнява, че това Споразумение не създава
отношения на работодател и служител или
други трудовоп равни отношения между Клиента и Служителите на Банката.
3. Принос на Клиента. К лиентът се задължава да извършва дейностите и да предоставя
съдействието и другите договорености, определени в Графика към това Споразумение.
4. Оперативни политики на Банката. Банката предоставя препоръките си по начин,
съвместим със съответните си политики за
екологични и социални гаранции.
5. Конфиденциалност. Страните се съгласяват, че това Споразумение и резултатите,
посочени в Графика към това Споразумение,
могат да се предоставят на обществеността само след като К лиентът е дал своето
писмено съгласие за това. За тази цел с настоящото К лиентът упълномощава Банката
публично да оповести това Споразумение и
резултатите, посочени в Графика към това
Споразумение в техния окончателен вид. По
отношение на основополагащата информация, предоставена от К лиента в подкрепа на
Консултантските услуги, Клиентът си запазва
правото да определи посочената информа-
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ция като конфиденциална. Банката може да
оповести публично тази информация само
след като К лиентът е дал предварителното
си съгласие. По отношение на основната
информация (различна от крайните резултати), предоставена от Банката в подкрепа на
Консултантските услуги, Банката си запазва
правото да определи посочената информация
като конфиденциална. К лиентът може да
оповести публично тази информация само
след като Банката е дала предварителното
си съгласие.
6. Интелектуална собственост. Правата
на интелектуална собственост на Страните
по отношение на всички вече съществуващи
данни или документи, използвани от Банката
във връзка с предоставяните Консултантски
услуги, остават на съответната страна. Правата на интелектуална собственост върху нови
материали, подготвени от Банката във връзка
с Консултантските услуги, принадлежат на
К лиента при условие обаче, че Банката има
глобално, неизключително, вечно (за срока
на авторските права), изцяло подпрехвърлимо и безвъзмездно право на ползване,
коп и ра не, пок а зва не, ра зп р о с т ра н я ва не,
п ублик у ване и създаване на п роизводни
произведения на всички или част от тези
материали, както и за използване на съдържащата се информация в свои изследвания,
документи, публикации, интернет страници и
други медии без съгласието на К лиента, при
спазване на ограниченията за разкриване на
конфиденциална информация и на правата
на трети страни, както е посочено в раздел
5 Конфиденциалност от този Анекс.
7. Представяне на възгледите и използване на името, марката и логото на другата
страна
(a) Страните се съгласяват, че няма да
представят или да разрешат представянето на
възгледите на другата страна без предварителното писмено съгласие на другата страна.
(б) Страните се съгласяват също, че няма
да използват или да разрешават използването
на името, марката или визуалните символи на
другата страна при реклами, промоционална
литература или информация без предварителното писмено съгласие на другата страна,
както и в случай, че такова съгласие бъде
дадено, използването на името, марката и
визуалните символи ще бъдат в строго съответствие с предоставеното разрешение и
с включването на обичайните уточнения за
отговорността, като тези уточнения за отговорност следва да се предоставят незабавно
на другата страна.
(в) И двете страни следва да включат съответната информация за авторство и уточ-
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нения за отговорността в новите материали,
изготвени във връзка с Консултантск ите
услуги, като тези уточнения за отговорност
следва да се предоставят незабавно на другата страна.
8. Ограничение на отговорността и задължения
(a) Въпреки че Банката полага щателни
усили я по отношение на работата си по
Консултантските услуги, Банката не дава
никакви изрични гаранции или гаранции
по подразбиране относно степента на успех,
който може да бъде постигнат с прилагането
на която и да е препоръка, съдържаща се в
който и да е работен продукт, изготвен от
или с помощта на Банката или на Служителите на Банката.
(б) Без ог рани чение на п риви лег ии те
и имунитета на Банката, произтичащи от
Учредителния є договор и от другите приложими норми на правото, Банката не носи
отговорност пред К лиента или пред друга
трета страна за каквито и да е загуби, разходи, щети или задължения, които К лиентът понася в резултат от Консултантските
услуги, освен тези, произтичащи от груба
небрежност или умишлено неправомерно
поведение на Банката или на Служителите
на Банката. Независимо от всичко записано в това Споразумение отговорността на
Банката, ако има такава, към К лиента по
това Споразумение не обхваща каквито и
да е косвени, наказателни или последващи
щети, загуба на печалба или загуба на възможност, нито може да надвишава размера
на п рофесиона лни те такси, пол у чени о т
Банката по това Споразумение.
(в) Страните признават и приемат, че
целта на това Споразумение не е да създава
партньорство, съвместно предприятие или
подобно предприятие, при което Страните
биха могли да бъдат съвместно отговорни
пред трети страни или за каквито и да е други
цели. Никаква част от това Споразумение
не представлява ангажимент от страна на
Банката да предоставя финансиране на К лиента по отношение на дейностите, които ще
се извършват по проекта или по друг начин.
9. Приложимо право. Това Споразумение
се подчинява на английските закони и се
тълкува съгласно тях.
10. Уреждане на спорове
(а) Страните по Споразумението ще се
стремят добросъвестно да разрешават всякакви различия или спорове по или във
връзка с това Споразу мение по взаимно
съгласие. Всеки спор, възникнал от или във
връзка с това Споразумение, който не е уреден чрез Споразумение между страните, ще
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бъде окончателно разрешаван от арбитраж
в съответствие с Арбитражните правила на
UNCITR AL в сила към датата на подписване
на това Споразумение. В случай на конфликт
между Арбитражните правила на UNCIТR AL
и условията на това Споразумение условията
на това Споразумение имат предимство.
Арбитражният трибунал се състои от 3
(трима) арбитри, като всяка страна назначава един арбитър. Двамата назначени от
страните арбитри избират третия арбитър,
който ще има ролята на председателстващ
арбитър на арбитражния трибунал. Мястото
на провеждане на арбитража ще бъде в Лондон, а езикът, който ще бъде използван при
арбитражното производство, е английски.
(б) Нито Клиентът, нито Банката имат право на производство по точка (а) на този раздел
за предявяване на претенция по отношение
на това, че която и да е от разпоредбите на
тези Общи условия или на Споразумението
за предоставяне на Консултантски услуги е
невалидна или неприложима поради каквато
и да е разпоредба на Учредителния договор
на Банката.
11. Привилегии и имунитети. Данъчен имунитет. К лиентът признава и ще предприеме
всички разумни стъпки да прилага статута,
привилегиите и имунитетите на Банката и
на нейните Служители, посочени в Учредителния договор на Банката и другите приложими норми на правото. Страните приемат
и се съгласяват, че нито една разпоредба на
това Споразумение, нито подлагането на
арбитраж от страна на Банката по никакъв
начин не представляват или предполагат
освобож даване, от каз, п рек ратяване и ли
промяна от страна на Банката на която и да
е привилегия, имунитет или освобождаване
на Банката, постановени в Учредителния
договор на Банката и в другите приложими
норми на правото. Това включва, наред с
дру гото, им у нитета на Банката, нейните
а к т и ви, п ри ход и и ней н и т е опера ц и и и
сделки по отношение на всички данъчни и
митнически такси.
12. Изменения. Всяко изменение или отказ,
или каквото и да е съгласие, дадено по която и да е разпоредба на това Споразумение,
следва да бъдат в писмена форма и, в случай
на изменение, подписани от Страните. Измененията влизат в сила от деня и годината, в
който Банката е получила правно становище
от упълномощено длъжностно лице на К лиента, че са изпълнени всички национални
законови изисквания и процедури за влизане
в сила на изменението на Споразумението.
13. Запазване на права. Никакъв подход,
както и никакво неизпълнение или забавяне
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от страна на която и да е от Страните при
упражняване на правомощия, средства за
защита, право на преценка, авторитет или
друго право по силата на това Споразумение не трябва да се тълкува като отказ или
като мълчаливо съгласие по отношение на
това или което и да е друго правомощие,
средство за защита, право на преценка, авторитет или друго право по силата на това
Споразу мение или по н якак ъв начин да
възпрепятства неговото допълнително или
бъдещо упражняване.
14. Правоприемници и пъ лномощници;
заб рана за прехвърляне без съгласие. Това
Споразумение е обвързващо и е в полза на
съответните правоприемници на страните
при условие, че никой от тях няма право да
преотстъпва това Споразумение изцяло или
частично без предварителното съгласие на
другата страна.
15. Цялостно споразумение
Това Споразумение заедно с Графика и
Анекса към него представлява цялото Споразумение между страните по него и отменя
всички предишни споразумения, договорено
сти и уговорки както устни, така и писмени,
между страните по отношение на предмета
на Споразумението.
16. Прекратяване. Независимо от прекратяването или изтичането на това Споразумение разпоредбите на това Споразумение, отнасящи се до (i) задъл жението
за конфиденциалност съгласно раздел 5 от
този Анекс, (ii) задълженията, разписани в
раздел 6 Интелектуална собственост и раздел
11 Привилегии и имунитет от този Анекс,
и (iii) задължението на К лиента да заплати
възнагра ж дение на Банката за предоставените Консултантски услуги, извършени
преди датата на прекратяване или изтичане
на срока на Споразумението, както и възстановяване на всякакви разумни разходи,
свързани с прекратяването на Споразумението от страна на К лиента, продължават да
са в пълна сила освен в случаите, в които е
направена констатация на груба небрежност
или умишлено неправомерно поведение на
Банката с решение на арбитражен трибунал,
в резултат на процедура за разрешаване на
спорове, както е посочено в раздел 10 от
този Анекс.
17. Изпъ лнение на това Споразумение;
уведомления и искания
(а) Това С пора зу мен ие може да б ъде
подписано в няколко екземпляра, всеки от
които е оригинал, но всички те представляват
едно и също Споразумение.
(б) Всяко уведомление или искане, което
се изисква или се разрешава в съответствие
с това Споразумение, трябва да бъде в пис-
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мена форма. Такова известие или искане се
счита за надлежно предадено или направено,
когато е доставено на ръка, по пощата или
електронно на страната, на която се дава,
или се прави на адреса на съответната страна или електронен адрес, посочен в раздел
9 от това Споразумение, или на друг адрес
или електронен адрес, които тази страна е
посочила с известие до страната, която дава
такова известие или прави такова искане.
Известията, изпратени по електронни средства, се считат за изпратени от изпращача,
от електронния му адрес, когато те напуснат
електронната комуникационна система на
подателя, и се считат за получени от другата Страна на нейния електронен адрес,
когато такова известие или искане могат да
бъдат извлечени в машинно четим формат
от системата за електронни съобщения на
получаващата Страна.
(в) Електронните документи имат същата
правна сила и действие като информацията,
съдържаща се в документи, включително
у в едом лен ие и л и ис к а не с ъгл ас но т ов а
Споразумение, което не е изпълнено или
предадено чрез електронни средства.
18. Определения
(а) „Електронен адрес“ означава обозначаване на адрес, който идентифицира по уникален начин лице в рамките на определена
електронна система за комуникация с цел
удостоверяване на изпращането и получаването на електронни документи.
(б) „Електронна комуникационна система“
означава съвкупността от компютри, сървъри,
системи, оборудване, мрежови елементи и
друг хардуер и софтуер, използвани за целите
на генериране, изпращане, получаване или
съхраняване на електронни документи и др.,
приемлива за Банката; и в съответствие с
всичк и допълнителни инст ру к ции, които
Банката може да дава от време на време
на К лиента.
(в) „Електронен документ“ означава информация, съдържаща се в документи, включително уведомление или искане съгласно
това Споразумение, която се предава чрез
електронни средства.
(г) „Електронни средства“ означава генериране, изпращане, получаване, съхраняване
или друг вид обработване на електронен документ чрез електронни, магнитни, оптични
или подобни средства, включително, но не
само, електронен обмен на данни, електронна поща, телеграма, телекс или телекопия,
приемливи за Банката.
(д) „Дата на подписване“ означава покъсната от двете дати, на които К лиентът
и Банката са подписали това Споразумение.
2509
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 10 от 2009 г. за максимално допустимите
концентрации на нежелани субстанции и
продукти във фуражите (обн., ДВ, бр. 29 от
2009 г.; изм. и доп., бр. 49 от 2010 г., бр. 103
от 2011 г., бр. 92 от 2015 г. и бр. 12 от 2019 г.)
§ 1. В § 2а на допълнителните разпоредби
се създава т. 8:
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„8. Регламент (ЕС) 2019/1869 на Комисията от 7 ноември 2019 г. за изменение и
поправка на приложение I към Директива
2002/32/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета по отношение на максимално
допустимите граници на някои нежелани
вещества в храните за животни (ОВ, L 289
от 8.11.2019 г.).“
§ 2. В приложение № 1 към чл. 2, ал. 2 се
правят следните изменения и допълнения:
1. В раздел I „Неорганични замърсители
и азотсъдържащи съединения“:
а) точка 1 „Арсен“ се изменя така:

„
Нежелана
субстанция
4. Арсен (1)

Максимално съдържание
в mg/kg (ppm), съотнесено
към фуражи със съдържание на влага 12 %

Продукти, предназначени за хранене на животни
Фуражни суровини, с изключение на:

2

– брашна от трева, от сушена люцерна и от сушена
детелина и изсушен пулп от захарно цвекло и изсушен
меласиран пулп от захарно цвекло;

4

– експелер от ядки на маслодайна палма;

4 (2)

– торф; леонардит;

5(2)

– фосфати, варовити морски водорасли;
– калциев карбонат; калциев и магнезиев карбонат
варовити морски раковини;

10
(10)

;

– магнезиев оксид; магнезиев карбонат;

15
20

– риба, други водни животни и продукти, получени от тях;

25(2)

– брашно от морски водорасли и фуражни суровини,
получени от морски водорасли.

40 (2)

Железни частици, използвани като средство за проследяване (маркери).

50

Фуражни добавки от функционалната група на съединенията на микроелементи
с изключение на:

30

– меден сулфат пентахидрат; меден карбонат; димеден
трихидроксид хлорид; железен карбонат; диманганов
трихидроксид хлорид;

50

– цинков оксид; манганов оксид; меден оксид.

100

Допълващи фуражи
с изключение на:

4

– минерални фуражи;

12

– допълващи храни, предназначени за домашни любимци
и съдържащи риба, други водни животни и продукти,
получени от тях, и/или брашно от морски водорасли
и фуражни суровини, получени от морски водорасли;

10 (2)

– фуражи, предназначени за специфични хранителни
цели, с дългосрочно освобождаване, с концентрация на
микрое лементи, по-висока от 100 пъти определеното
максимално съдържание в пълноценните фуражи.

30
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Продукти, предназначени за хранене на животни
Пълноценни фуражи
с изключение на:
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Максимално съдържание
в mg/kg (ppm), съотнесено
към фуражи със съдържание на влага 12 %
2

– пълноценни фуражи за риба и животни с ценна кожа;

10 (2)

– пълноценни храни, предназначени за домашни любимци
и съдържащи риба, други водни животни и продукти,
получени от тях, и/или брашно от морски водорасли
и фуражни суровини, получени от морски водорасли.

10 (2)

“
б) в т. 3 „Флуор“ на ред „– варовити морски водорасли“ в колона 3 „Максимално съдържание в mg/kg (ppm), съотнесено към фуражи със съдържание на влага 12 %“ числото „1000“ се
заменя с „1250“;
в) точка 4 „Олово“ се изменя така:
„
Нежелана
субстанция
4. Олово (12)

Продукти, предназначени за хранене на животни

Максимално съдържание
в mg/kg (ppm), съотнесено
към фуражи със съдържание на влага 12 %

Фуражни суровини
с изключение на:

10

– тревни фуражи (3);

30

– фосфати и варовити морски водорасли и варовити
морски раковини;

15

– калциев карбонат; калциев и магнезиев карбонат (10);

20

– дрожди.

5

Фуражни добавки от функционалната група на съединенията на микроелементи
с изключение на:

100

– цинков оксид;

400

– манганов оксид, железен карбонат, меден карбонат,
меден (I) оксид.

200

Фуражни добавки от функционалните групи на свързващите вещества и противослепващите агенти
с изключение на:

30

– клиноптилолит с вулканичен произход; натролит-фонолит.

60

Премикси

200

(6)

Допълващи фуражи
с изключение на:

10

– минерални фуражи;

15

– фуражи, предназначени за специфични хранителни
цели, с дългосрочно освобождаване, с концентрация на
микрое лементи, по-висока от 100 пъти определеното
максимално съдържание в пълноценните фуражи.

60

Пълноценни фуражи.

5

г) точка 5 „Живак“ се изменя така:

“
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„
Нежелана
субстанция
5. Живак (4)

Максимално съдържание
в mg/kg (ppm), съотнесено
към фуражи със съдържание на влага 12 %

Продукти, предназначени за хранене на животни
Фуражни суровини
с изключение на:

0,1

– риба, други водни животни и продукти, получени от
тях, предназначени за производство на комбинирани фуражи за животни, отглеждани за производство на храни;

0,5

– риба, други водни животни и продукти, получени от
тях, предназначени за производство на комбинирани
храни за кучета, котки, декоративни риби и животни с
ценна кожа;

1,0 (13)

– риба, други водни животни и продукти, получени от
тях, консервирани влажни фуражни суровини, използвани
директно за хранене на кучета и котки;

0,3

– калциев карбонат; калциев и магнезиев карбонат

0,3

(10)

.

Комбинирани фуражи
с изключение на:

0,1

– минерални фуражи;

0,2

– комбинирани фуражи за риба;

0,2

– комбинирани храни за кучета, котки, декоративни
риби и животни с ценна кожа.

0,3

“
2. В раздел III „Присъщи на растенията
токсини“, т. 1 „Свободен госипол“ на ред
„ – памучно семе“ в колона 3 „Максимално съдържание в mg/kg (ppm), съотнесено
към фуражи със съдържание на влага 12 %“
числото „5000“ се заменя с „6000“.
3. В раздел V „Диоксини и полихлорирани
бифенили (PCB)“:
а) в т. 1 „Диоксини“ в колона 2 „Продукти,
предназначени за хранене на животни“ думите „Фуражните добавки каолинитна глина,
вермикулит, натролит-фонолит, синтетични
калциеви алуминати и клиноптилолит от наносен произход от функционалните групи на
свързващите вещества и противослепващите
агенти.“ се заменят с „Фу ражни добавки
от функционалните групи на свързващите
вещества и противослепващите агенти (4).“;
б) в т. 2 „Сбор от диоксини и диоксиноподобни PCB“ в колона 2 „Продукти, предназначени за хранене на животни“ думите
„Фу ра ж н и т е доба вк и к аол и н и т на гл и на,
вермикулит, натролит-фонолит, синтетични
калциеви алуминати и клиноптилолит от наносен произход от функционалните групи на
свързващите вещества и противослепващите
агенти.“ се заменят с „Фу ражни добавки
от функционалните групи на свързващите
вещества и противослепващите агенти (4).“;
в) в т. 3 „Недиоксиноподобни PCB“ в колона 2 „Продукти, предназначени за хранене
на животни“:
аа) ред „ – риба, други водни животни и
продукти, получени от тях, без рибено масло

и рибни протеинови хидролизати, съдържащи повече от 20 % мазнина (4)“ се заменя с
„ – риба, други водни животни и продукти,
получени от тях, без рибено масло и рибни
протеинови хидролизати, съдържащи повече
от 20 % мазнина (5)“;
бб) думите „Фуражните добавки каолинитна глина, вермикулит, натролит-фонолит,
синтетични калциеви алуминати и клиноптилолит от наносен произход от функционалните групи на свързващите вещества и
противослепващите агенти.“ се заменят с
„Фуражни добавки от функционалните групи
на свързващите вещества и противослепващите агенти (4).“;
г) създава се нова бележка под линия (4):
„ (4) Ма кси ма л но доп ус т и мата г ра н и ца
се прилага и за фуражните добавки от функциона лни те г ру пи „вещест ва за кон т рол
на радиоизотопното замърсяване“ и „вещества за намаляване на замърсяването на
фуражите с микотоксини“, които също така
принадлежат към функционалните групи на
свързващите вещества и противослепващите
агенти.“;
д) досегашната бележка под линията „(4)“
става бележка под линията „(5)“.
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Десислава Танева
2604
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното
и училищното образование (обн., ДВ, бр. 66
от 2016 г.; изм. и доп., бр. 75 от 2017 г., бр. 50
от 2018 г., бр. 42 и 74 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. В ал. 2:
а) в т. 1 думите „до 30 септември и утвърждаване до 5 октомври“ се заменят с
„до 20 септември и утвърждаване до 25 септември“;
б) в т. 2 думите „до 30 септември и утвърждаване до 5 октомври“ се заменят с
„до 20 септември и утвърждаване до 25 септември“;
в) в т. 3 думите „до 15 октомври и утвърждаване до 20 октомври“ се заменят с „до
5 октомври и утвърждаване до 10 октомври“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Списък-образецът се изготвя и утвърждава от директора, като за институциите,
които не прилагат системата на делегиран
бюджет, се съгласува предварително с първостепенния разпоредител с бюджет.“
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Всяка промяна в списък-образеца,
свързана с вида на институцията, извършваната дейност, броя на паралелките/групите
или с промени в персонала, се утвърждава
от директора, като за институциите, които не
прилагат системата на делегиран бюджет, се
съгласува предварително с първостепенния
разпоредител с бюджет.“
4. В ал. 7 думите „съгласуване, съответно
утвърждаване от РУО,“ се заменят с „утвърждаване“.
§ 2. В чл. 14 ал. 2 се отменя.
§ 3. В чл. 15 ал. 2 се отменя.
§ 4. В чл. 16 ал. 2 се отменя.
§ 5. В чл. 44, ал. 4 се създава изречение
второ: „Дубликатът се издава след подаване
на заявление по чл. 50а в срока, посочен за
издаване на съответния оригинален документ
в приложение № 4.“
§ 6. В доп ъ лни т елни т е разпоредби се
създава § 2а:
„§ 2а. На документите по § 4к, ал. 24 от
допълнителните разпоредби на Закона за
висшето образование, с изключение на свидетелството за правоспособност, на техните
приложения и дубликати се полага печат на
Техническия университет – София, с изображение на държавния герб.“
§ 7. В § 3 от преходните и заключителните
разпоредби числото „2020“ се заменя с „2023“.
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§ 8. В приложение № 2 към чл. 7, т. 2 се
правят следните изменения и допълнения:
1. В началото в колона 8 думите „документите се водят в електронен вид и се
съхраняват в хартиен“ се заличават.
2. На ред 16 в колона 6 думите „родителски срещи“ се заменят със „срещи с родителите“, а думата „отменени“ се заменя със
„заличени“.
3. На ред 17 в колона 6 думата „отменени“
се заменя със „заличени“.
4. На ред 21 в колона 5 в т. 2 в началото
се добавя „от VIII до XII клас в“.
§ 9. В приложение № 4 към чл. 31 се
правят следните изменения и допълнения:
1. На ред 10 в колона 9 думите „7 дни от
датата на заявяване“ се заменят с „14 дни от
датата на протокола за резултати от НВО“.
2. На ред 12 в колона 4 се добавя „Технически университет (ТУ) – София“.
3. На ред 13 в колона 4 се добавя „ТУ –
София“.
4. На ред 14 в колона 4 се добавя „ТУ –
София“.
5. На ред 15 в колона 4 се добавя „ТУ –
София“.
6. На ред 16 в колона 4 се добавя „ТУ –
София“.
7. На ред 17 в колона 4 се добавя „ТУ –
София“, а в колона 6 накрая се поставя точка
и запетая и се добавя „оценка по European
Credit Transfer and Accumulation System“.
8. На ред 19 в колона 4 се добавя „ТУ –
София“.
9. На ред 20 в колона 4 се добавя „ТУ –
София“.
10. Н а р ед 21 в ко лон а 4 с е до б а в я
„ТУ – София“.
11. Н а р ед 2 5 в ко лон а 4 с е до ба в я
„ТУ – София“.
12 . Н а р ед 29 в ко лон а 4 с е до ба в я
„ТУ – София“.
13. Н а р ед 3 0 в ко лон а 4 с е до ба в я
„ТУ – София“.
14. На ред 33 в колона 8 думите „холограмен стикер“ се заличават.
15. На ред 35 в колона 8 се добавя „хартиен/електронен“.
16. На ред 36 в колона 4 се добавя „ТУ –
София“, а в колона 9 думите „обявяване на
резултатите от държавните зрелостни изпити или от датата на заявяване“ се заменят
с „протокола за резултатите от изпити за
придобиване на средно образование или от
датата на заявяване“.
17. Н а р ед 37 в ко лон а 4 с е до б а в я
„ТУ – София“.
18. Н а р ед 38 в ко лон а 4 с е до ба в я
„ТУ – София“.
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19. Н а р ед 39 в ко лон а 4 с е до б а в я
„ТУ – София“.
2 0. Н а р ед 4 0 в ко лон а 4 с е до ба в я
„ТУ – София“.
21. На ред 41 в колона 4 се добавя „ТУ –
София“, а в колона 9 думите „обявяване на
резултатите от държавните зрелостни изпити или от датата на заявяване“ се заменят
с „протокола за резултатите от изпити за
придобиване на средно образование или от
датата на заявяване“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 10. В Наредба № 2 от 2018 г. за документите за професионално обучение на лица,
навършили 16 години (обн., ДВ, бр. 57 от
2018 г.; изм. и доп., бр. 77 от 2019 г.) в чл. 23
се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „или при държавния
изп и т за ва л и д и ра не на п роф есиона л на
квалификация“ се заличават.
2. В ал. 3 думите „съответния държавен
изпит“ се заменят с „държавния изпит“.
§ 11. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“ с
изключение на § 1, който влиза в сила от
учебната 2020/2021 година.
Министър:
Красимир Вълчев
2619
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА
И ВОДИТЕ
Наредба за изменен ие и доп ъ лнен ие на
Наредба № 7 от 2013 г. за реда и начина за
изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при
депониране на отпадъци (обн., ДВ, бр. 111
от 2013 г.; изм., бр. 7 от 2017 г.)
Параграф единствен. В чл. 20, ал. 1 се
правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1:
а) буква „з“ се изменя така:
„з) за 2020 г. – 69 лв./т;“
б) създават се букви „и“ и „к“:
„и) за 2021 г. – 82 лв./т;
к) за 2 022 г. и вся к а с лед ва ща г од ина – 95 лв./т;“.
2. В т. 2:
а) буква „з“ се изменя така:
„з) за 2020 г. – 69 лв./т;“
б) създават се букви „и“ и „к“:
„и) за 2021 г. – 82 лв./т;
к) за 2 022 г. и вся к а с лед ва ща г од ина – 95 лв./т;“.
Министър:
Емил Димитров
2519
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
ЗАПОВЕД № ЛС-04-51
от 20 януари 2020 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 5, ал. 7 от Устройствения
правилник на Министерството на правосъдието
(ДВ, бр. 16 от 27.02.2015 г., в сила от 27.02.2015 г.)
във връзка с чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския
закон и чл. 14, ал. 1 от Наредба № 3 от 2005 г.
за реда за подбор, квалификация и контрол
върху синдиците (ДВ, бр. 64 от 2005 г., в сила
от 5.08.2005 г.) по повод постъпила молба с вх.
pег. № 94-К-8/13.01.2020 г. от Красимир Димов
Колев, с която заявява, че желае да бъде заличен
от утвърдения от министъра на правосъдието
и обнародван в „Държавен вестник“ Списък
на лицата, които могат да бъдат назначавани
за синдици в производства по несъстоятелност
по Търговския закон, нареждам:
Изключвам по негово желание Красимир
Димов Колев с адрес: Пловдив, бул. Шести септември № 152, ет. 1, ап. 109, от утвърдения със
Заповед № ЛС-04-72 от 6.02.2006 г. (ДВ, бр. 16
от 2006 г.) Списък на лицата, които могат да
бъдат назначавани за синдици в производства
по несъстоятелност по Търговския закон.
Заповедта да се съобщи на Красимир Димов
Колев по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от съобщаването є по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Министър:
Д. Кирилов
2497

НАЦИОНАЛЕН КОМПЕНСАЦИОНЕН
ЖИЛИЩЕН ФОНД ПРИ
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
РЕШЕНИЕ № 2
от 16 март 2020 г.
На основание чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове и във връзка с чл. 16,
ал. 3 и 4 от правилника за прилагането му и
решения на общински съвети Управителният
съвет на НК ЖФ реши:
1. Утвърждава числен състав и председатели
на местни комисии, както следва:
Област Бургас: община Карнобат с председател Кремена Красимирова Събева и 5-членен
състав.

Област Благоевград: община Гоце Делчев с
председател Владимир Кръстев Москов и 5-членен състав; община Петрич с председател Янко
Здравков Стоянов и 5-членен състав.
Област Варна: община Варна с председател
Донка Анастасова Недялкова и 5-членен състав.
Област Видин: община Видин с председател
Цветомира Рангелова Илиева и 7-членен състав.
Област Габрово: община Трявна с председател Татяна Атанасова Рачева и 5-членен състав.
Област Добрич: община Добрич с председател
Пенчо Стойков Керванов и 7-членен състав.
Област Кърджали: община Крумовград с
председател Себихан Керим Мехмед и 7-членен
състав.
Област Кюстендил: община Дупница с председател Йордан Крумов Йорданов и 5-членен
състав; община Кюстендил с председател Анелия Знаменова Любенова-Мандалска и 5-членен
състав.
Област Ловеч: община Тетевен с председател
Борис Петков Врабевски и 5-членен състав;
община Троян с председател А нгел Петков
Ангелов и 5-членен състав.
Област Монтана: община Монтана с председател Румен Върбанов Ценов и 5-членен състав.
Област Пазарджик: община Панагюрище с
председател Илиан Григоров Григоров и 7-членен състав; община Пещера с председател Али
Ахмедов Чешмеджиев и 5-членен състав.
Област Пловдив: община Първомай с председател Росица Таскова Генова и 7-членен състав.
Област Сливен: община Котел с председател
Тодор Железчев Тодоров и 5-членен състав.
Област Смолян: община Мадан с председател
Валя Здравкова Котелска и 5-членен състав.
Област София: община Ихтиман с председател Николай Лазаров Начев и 7-членен състав; община Костинброд с председател Анелия
Недялкова Велева и 5-членен състав; община
Сливница с председател Григор Методиев Григоров и 7-членен състав.
Област Стара Загора: община Гълъбово с
председател Пламен Генчев Бараков и 5-членен
състав.
Област Хасково: община Свиленград с председател Мария Петрова Костадинова и 7-членен
състав; община Харманли с председател Валентина Атанасова Димулска и 7-членен състав;
община Хасково с председател Танер Мюмюн
Емин и 5-членен състав.
2. Поименните числени състави на комисиите,
посочени с решенията на общинските съвети,
представляват неразделна част от решението на
Управителния съвет на НК ЖФ.
3. Новоутвърдените местни комисии действат
през мандата на предложилите ги общински
съвети.
Председател:
Т. Стоянов
2506
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АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
К АРТОГРАФИЯ И К АДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-132
от 5 март 2020 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. Биково, община Сливен,
област Сливен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
2542
ЗАПОВЕД № РД-18-133
от 5 март 2020 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. Бинкос, община Сливен,
област Сливен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
2543
ЗАПОВЕД № РД-18-134
от 5 март 2020 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. Блатец, община Сливен,
област Сливен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
2544
ЗАПОВЕД № РД-18-135
от 5 март 2020 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. Божевци, община Сливен,
област Сливен.
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Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
2545
ЗАПОВЕД № РД-18-136
от 5 март 2020 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. Бозаджии, община Сливен,
област Сливен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
2546
ЗАПОВЕД № РД-18-137
от 5 март 2020 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. Бяла, община Сливен, област
Сливен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
2547
ЗАПОВЕД № РД-18-138
от 5 март 2020 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. Гергевец, община Сливен,
област Сливен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
2548
ЗАПОВЕД № РД-18-139
от 5 март 2020 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.) одо-

С Т Р.

38

ДЪРЖАВЕН

брявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Глуфишево, община Сливен,
област Сливен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
2549
ЗАПОВЕД № РД-18-140
от 5 март 2020 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. Глушник, община Сливен,
област Сливен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
2550
ЗАПОВЕД № РД-18-141
от 5 март 2020 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. Голямо Чочовени, община
Сливен, област Сливен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
2551
ЗАПОВЕД № РД-18-142
от 5 март 2020 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. Горно Александрово, община
Сливен, област Сливен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
2552
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ЗАПОВЕД № РД-18-143
от 5 март 2020 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. Градско, община Сливен,
област Сливен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
2553
ЗАПОВЕД № РД-18-144
от 5 март 2020 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. Драгоданово, община Сливен,
област Сливен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
2554
ЗАПОВЕД № РД-18-145
от 5 март 2020 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. Желю войвода, община Сливен,
област Сливен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
2555
ЗАПОВЕД № РД-18-146
от 5 март 2020 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. Зайчари, община Сливен,
област Сливен.
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Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
2556
ЗАПОВЕД № РД-18-147
от 5 март 2020 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. Изгрев, община Сливен,
област Сливен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
2557
ЗАПОВЕД № РД-18-148
от 5 март 2020 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. Калояново, община Сливен,
област Сливен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
2558
ЗАПОВЕД № РД-18-149
от 5 март 2020 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. К амен, община Сливен,
област Сливен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
2559
ЗАПОВЕД № РД-18-150
от 5 март 2020 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
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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. Кермен, община Сливен,
област Сливен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
2560
ЗАПОВЕД № РД-18-151
от 5 март 2020 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. Крушаре, община Сливен,
област Сливен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
2561
ЗАПОВЕД № РД-18-152
от 5 март 2020 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. Малко Чочовени, община
Сливен, област Сливен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
2562
ЗАПОВЕД № РД-18-153
от 5 март 2020 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. Младово, община Сливен,
област Сливен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
2563
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ЗАПОВЕД № РД-18-154
от 5 март 2020 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. Николаево, община Сливен,
област Сливен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
2564
ЗАПОВЕД № РД-18-155
от 5 март 2020 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. Новачево, община Сливен,
област Сливен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
2565
ЗАПОВЕД № РД-18-156
от 5 март 2020 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. Панаретовци, община Сливен,
област Сливен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
2566
ЗАПОВЕД № РД-18-157
от 5 март 2020 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. Раково, община Сливен,
област Сливен.
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Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
2567
ЗАПОВЕД № РД-18-158
от 5 март 2020 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. Самуилово, община Сливен,
област Сливен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
2568
ЗАПОВЕД № РД-18-159
от 5 март 2020 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. Селиминово, община Сливен,
област Сливен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
2569
ЗАПОВЕД № РД-18-160
от 5 март 2020 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. Скобелево, община Сливен,
област Сливен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
2570
ЗАПОВЕД № РД-18-161
от 5 март 2020 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
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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. Сотиря, община Сливен,
област Сливен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
2571

ЗАПОВЕД № РД-18-165
от 5 март 2020 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. Струпец, община Сливен,
област Сливен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-162
от 5 март 2020 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. Средорек, община Сливен,
област Сливен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
2572

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-163
от 5 март 2020 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. Стара река, община Сливен,
област Сливен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
2573
ЗАПОВЕД № РД-18-164
от 5 март 2020 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. Старо село, община Сливен,
област Сливен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
2574

2575
ЗАПОВЕД № РД-18-166
от 5 март 2020 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. Тополчане, община Сливен,
област Сливен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
2576
ЗАПОВЕД № РД-18-167
от 5 март 2020 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. Трапоклово, община Сливен,
област Сливен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
2577
ЗАПОВЕД № РД-18-168
от 5 март 2020 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. Чокоба, община Сливен,
област Сливен.
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Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
2578
ЗАПОВЕД № РД-18-169
от 6 март 2020 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. Безводно, община Черноочене,
област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
2579
ЗАПОВЕД № РД-18-170
от 6 март 2020 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. Мурга, община Черноочене,
област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
2580
ЗАПОВЕД № РД-18-171
от 6 март 2020 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. Дрянковец, община А йтос,
област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
2581
ЗАПОВЕД № РД-18-172
от 6 март 2020 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.) одо-
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брявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Лясково, община Айтос, област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
2582
ЗАПОВЕД № РД-18-173
от 6 март 2020 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. Пещерско, община А й тос,
област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
2583
ЗАПОВЕД № РД-18-174
от 6 март 2020 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. Съдиево, община А йтос,
област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
2584
ЗАПОВЕД № К Д-14-12
от 9 март 2020 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във
връзка със заявления вх. № 09-73524/5.12.2018 г.,
вх. № 09-72712-3.12.2018 г. на СГКК – Пловдив,
и приложените към тях документи и материали,
определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД02-20-5 от 2016 г. на МРРБ за съдържанието,
създаването и поддържането на кадастралната
карта и кадастралните регистри, и за отстраняване на явна фактическа грешка одобрявам
изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри на:
I. С. К ру мово, EK AT T E 4 0 0 0 4, о бщ и на
„Родопи“, одобрени със Заповед № РД-18-162
от 1.08.2017 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
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1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 40004.14.142:
площ: 167 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Родопи“;
поземлен имот с идентификатор 40004.14.143:
площ: 988 к в. м, дру г вид земеделска зем я,
собственост на Община „Родопи“;
поземлен имот с идентификатор 40004.14.144:
площ: 112 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Родопи“;
поземлен имот с идентификатор 40004.78.71:
площ: 265 кв. м, нива, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 40004.78.72:
площ: 465 кв. м, нива, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 40004.78.73:
площ: 66 кв. м, нива, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 40004.100.129:
площ: 2465 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Родопи“;
поземлен имот с идентификатор 40004.100.130:
площ: 1976 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Родопи“;
поземлен имот с идентификатор 40004.200.220:
площ: 1446 кв. м, за друг вид застрояване, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 40004.200.220.1: площ:
232 кв. м, сграда на транспорта, собственост
на ДП „НК ЖИ“;
сграда с идентификатор 40004.501.1.1: площ:
102 к в. м, а дминист рат ивна, делова сг ра да,
собственост на ЖП Управление – Пловдив;
сграда с идентификатор 40004.501.1.2: площ:
60 кв. м, сграда на транспорта, собственост на
ЖП Управление – Пловдив;
сграда с идентификатор 40004.501.1.3: площ:
35 кв. м, сграда на транспорта, собственост на
ЖП Управление – Пловдив.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 40004.15.62:
нива, собственост на Боряна Георгиева Андреева, Йорданка Андонова Николова, Костадин
Андонов Георгиев, Пенка Йорданова Спасова,
Тодорк а Пе т кова Йорда нова, И л и я Пе т ков
Паскалчев, Никола Георгиев Стоилов и Мария
Георгиева Лапарева, площ преди промяната:
4996 кв. м, площ след промяната: 4990 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40004.15.64:
нива, собственост на Благой Костадинов Янчев,
площ преди промяната: 219 кв. м, площ след
промяната: 213 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40004.77.6:
за друг поземлен имот за движение и транспорт, собственост на ДП „НК ЖИ“, площ преди
промяната: 23 382 кв. м, площ след промяната:
23 161 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40004.78.61:
нива, собственост на Никола Димитров Николов и Невена Христова Таскова, площ преди
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промяната: 700 кв. м, площ след промяната:
701 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40004.78.62:
нива, собственост на Марийка Добрева Янкова,
Светлозар Атанасов Янков и Юлияна Атанасова
Андреева, площ преди промяната: 148 кв. м,
площ след промяната: 147 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40004.78.67:
за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на Община „Родопи“,
площ преди промяната: 105 кв. м, площ след
промяната: 75 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40004.100.60:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Родопи“, площ: 2056 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40004.100.61:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Родопи“, площ: 3197 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40004.100.63:
нива, собственост на Община „Родопи“, площ
преди промяната: 2901 кв. м, площ след промяната: 2949 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40004.200.1:
за железопътна гара, спирка, собственост на ДП
„НК ЖИ“, площ преди промяната: 32 956 кв. м,
площ след промяната: 30 013 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40004.501.1:
за друг вид застрояване, собственост на Община
„Родопи“, площ преди промяната: 1 047 922 кв. м,
площ след промяната: 1 043 128 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта
и кадастралните регистри:
сграда с идентификатор 40004.200.1.1: площ:
102 к в. м, а дминист рат ивна, делова сг ра да,
собственост на ЖП Управление – Пловдив;
сграда с идентификатор 40004.200.1.2: площ:
60 кв. м, сграда на транспорта, собственост на
ЖП Управление – Пловдив;
сграда с идентификатор 40004.200.1.3: площ:
35 кв. м, сграда на транспорта, собственост на
ЖП Управление – Пловдив;
сграда с идентификатор 40004.200.1.4: площ:
232 кв. м, сграда на транспорта, собственост
на ДП „НК ЖИ“.
I I. С. Я г одово, EK AT T E 872 4 0, о бщ и на
„Родопи“, одобрени със Заповед РД-18-147 от
26.07.2017 г. на изпълнителни я директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 87240.21.136:
площ: 167 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Родопи“;
поземлен имот с идентификатор 87240.34.177:
площ: 1521 кв. м, пасище, собственост на Община „Родопи“;
поземлен имот с идентификатор 87240.35.446:
площ: 1076 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Родопи“;
поземлен имот с идентификатор 87240.35.447:
площ: 133 к в. м, дру г вид земеделска зем я,
собственост на Община „Родопи“;
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поземлен имот с идентификатор 87240.35.448:
площ: 85 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Родопи“;
поземлен имот с идентификатор 87240.35.449:
площ: 291 к в. м, дру г вид земеделска зем я,
собственост на Община „Родопи“;
поземлен имот с идентификатор 87240.35.450:
площ: 248 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Родопи“;
поземлен имот с идентификатор 87240.35.451:
площ: 129 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Родопи“;
поземлен имот с идентификатор 87240.37.120:
площ: 730 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Родопи“;
поземлен имот с идентификатор 87240.100.494:
площ: 684 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Родопи“;
поземлен имот с идентификатор 87240.100.495:
площ: 1662 кв. м, гори и храсти в земеделска
земя, собственост на Община „Родопи“.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 87240.21.112:
за местен път, собственост на Община „Родопи“,
площ преди промяната: 31 280 кв. м, площ след
промяната: 29 024 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87240.21.125:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Родопи“, площ преди
промяната: 1095 кв. м, площ след промяната:
1098 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87240.32.44:
отводнителен канал, собственост на Община
„Родопи“, площ преди промяната: 4123 кв. м,
площ след промяната: 3840 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87240.32.46:
ниско застрояване (до 10 м), собственост на
Общ и на „Родоп и“, п лощ п ред и п ром я ната:
23 172 кв. м, площ след промяната: 22 623 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87240.32.50:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Родопи“, площ преди
промяната: 523 кв. м, площ след промяната:
529 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87240.32.52:
отводнителен канал, собственост на Община
„Родопи“, площ преди промяната: 8325 кв. м,
площ след промяната: 8318 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87240.32.53:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Родопи“, площ преди
промяната: 25119 кв. м, площ след промяната:
24729 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87240.32.54:
гробищен парк, собственост на Община „Родопи“, площ преди промяната: 3704 кв. м, площ
след промяната: 3729 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87240.33.79:
нива, собственост на Василка Иванова Хаджииванова и Димитър Иванов Аргиров, площ преди
промяната: 2000 кв. м, площ след промяната:
1912 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 87240.33.81:
нива, собственост на Вихър Георгиев Андонов
и Боянка Симеонова Андонова, площ преди
промяната: 1902 кв. м, площ след промяната:
1784 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87240.33.82:
нива, собственост на Петър Рангелов Атанасов и
Атанас Рангелов Петков, площ преди промяната:
1901 кв. м, площ след промяната: 1862 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87240.33.274:
нива, собственост на Цветанка Георгиева Иванова, площ преди промяната: 3331 кв. м, площ
след промяната: 3324 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87240.33.275:
нива, собственост на Димитър Василев Кърмов,
площ преди промяната: 879 кв. м, площ след
промяната: 864 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87240.33.321:
за местен път, собственост на Община „Родопи“,
площ преди промяната: 1024 кв. м, площ след
промяната: 817 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87240.33.343:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Родопи“, площ преди
промяната: 530 кв. м, площ след промяната:
524 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87240.33.396:
за друг поземлен имот за движение и транспорт,
собственост на Община „Родопи“, площ преди
промяната: 27 923 кв. м, площ след промяната:
27 594 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87240.33.400:
за местен път, собственост на Община „Родопи“,
площ преди промяната: 11 388 кв. м, площ след
промяната: 11 391 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87240.33.402:
нива, собственост на Илия Павлов Джигеров,
площ преди промяната: 824 кв. м, площ след
промяната: 851 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87240.33.403:
за друг поземлен имот за движение и транспорт,
собственост на Община „Родопи“, площ преди
промяната: 1231 кв. м, площ след промяната:
1012 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87240.33.404:
друг вид земеделска земя, собственост на Георги Петров Георгиев, площ преди промяната:
1500 кв. м, площ след промяната: 1460 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87240.33.405:
друг вид земеделска земя, собственост на ЕТ
„Вемахрисо – Веселин Диманов“ и Запрян Георгиев Иванов, площ преди промяната: 2000 кв. м,
площ след промяната: 1983 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87240.34.153:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Родопи“, площ преди
промяната: 1399 кв. м, площ след промяната:
1461 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87240.34.166:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Васил Рангелов Мавродиев и Петя
Рангелова Парпарова, площ преди промяната:
334 кв. м, площ след промяната: 227 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87240.34.171:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
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собственост на Мирослава Ленива Тодорова,
площ преди промяната: 177 кв. м, площ след
промяната: 109 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87240.34.172:
паси ще, собс т венос т на Общ и на „Родоп и“,
площ преди промяната: 6133 кв. м, площ след
промяната: 2931 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87240.35.52:
нива, собственост на Никола Петков Боев и
Георги Асенов Георгиев, площ преди промяната:
4202 кв. м, площ след промяната: 4186 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87240.35.57:
нива, собственост на Йорданка Владимирова
Петрова, площ преди промяната: 1294 кв. м,
площ след промяната: 1296 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87240.35.60:
нива, собственост на Георги Рангелов Атанасов,
Катерина Рангелова Аргирова, Елена Рангелова
Иванова и Димитър Василев Петров, площ преди
промяната: 4838 кв. м, площ след промяната:
4837 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87240.35.64:
нива, собственост на Атанас Георгиев Качаков,
площ преди промяната: 4728 кв. м, площ след
промяната: 4716 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87240.35.131:
нива, собственост на Димитър Стоянов Митров,
Йордан Иванов Янев, Стоян Иванов Янев и
Мария Иванова Янева, площ преди промяната:
2729 кв. м, площ след промяната: 2695 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87240.35.163:
нива, собственост на Величка Георгиева Кушева,
Иван Димитров Борисов и Борислав Димитров
Борисов, площ: 2177 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87240.35.165:
нива, собственост на Стефан Минков Синджирлиев и Василка Иванова Синджирлиева,
площ преди промяната: 3499 кв. м, площ след
промяната: 3252 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87240.35.233:
нива, собственост на Иванка Николова Пиринчева Тотева, площ преди промяната: 8036 кв. м,
площ след промяната: 8069 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87240.35.251:
нива, собственост на Георги Стефанов Спасов,
площ преди промяната: 1055 кв. м, площ след
промяната: 1083 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87240.35.351:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Родопи“, площ преди
промяната: 2416 кв. м, площ след промяната:
2157 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87240.35.352:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Родопи“, площ преди
промяната: 25 648 кв. м, площ след промяната:
25 624 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87240.35.353:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Родопи“, площ преди
промяната: 1150 кв. м, площ след промяната:
1157 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87240.35.356:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
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собственост на Община „Родопи“, площ преди
промяната: 7510 кв. м, площ след промяната:
7529 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87240.35.382:
н и ва , зем и по ч л. 19 ЗС ПЗЗ, п лощ п р ед и
промяната: 2171 кв. м, площ след промяната:
2079 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87240.35.383:
нива, собственост на Георги Рангелов Атанасов,
Надежда Димитрова Петрова, Атанас Василев
Петров и Димитър Василев Петров, площ преди
промяната: 1141 кв. м, площ след промяната:
1109 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87240.35.384:
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 778 кв. м, площ след промяната: 796 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87240.35.386:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Родопи“, площ: 4476 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87240.37.70:
нива, собственост на Васил Рангелов Мавродиев,
площ преди промяната: 5007 кв. м, площ след
промяната: 4977 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87240.37.71:
нива, собственост на Васил Тодоров Спасов,
площ преди промяната: 3733 кв. м, площ след
промяната: 3718 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87240.37.96:
нива, собственост на Тянчо Щерев Царев, площ
преди промяната: 3998 кв. м, площ след промяната: 3926 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87240.37.105:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Родопи“, площ преди
промяната: 7610 кв. м, площ след промяната:
7608 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87240.37.113:
за местен път, собственост на Община „Родопи“,
площ преди промяната: 26 338 кв. м, площ след
промяната: 25 149 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87240.37.114:
гори и храсти в земеделска земя, собственост
на „Община Родопи“, площ преди промяната:
7703 кв. м, площ след промяната: 7646 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87240.38.1:
нива, собственост на Добрина Василева Накова,
площ преди промяната: 1100 кв. м, площ след
промяната: 1120 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87240.38.64:
нива, собственост на Янка Петкова Щерева и
Рангел Петков Милев, площ преди промяната:
3228 кв. м, площ след промяната: 3247 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87240.100.268:
нива, собственост на Иванка Рангелова Ангелова, Симеон Ангелов Ангелов и Ваня Борисова
Ангелова, площ преди промяната: 2418 кв. м,
площ след промяната: 2306 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87240.100.269:
ниско застрояване (до 10 м), собственост на
Магдалина Иванова Маринова, площ преди
промяната: 766 кв. м, площ след промяната:
753 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87240.100.270:
нива, собственост на Рангел Михайлов Дими-
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тров, площ преди промяната: 1620 кв. м, площ
след промяната: 1599 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87240.100.271:
нива, собственост на Тодор Иванов Кармов,
площ преди промяната: 806 кв. м, площ след
промяната: 658 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87240.100.272:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Родопи“, площ преди
промяната: 536 кв. м, площ след промяната:
537 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87240.100.273:
нива, собственост на Атанаска Георгиева Христова и Христо Георгиев Крушев, площ преди
промяната: 4158 кв. м, площ след промяната:
4067 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87240.100.392:
нива, собственост на Георги и Илия Кърмови, Пет ър Иванов, площ преди пром яната:
4462 кв. м, площ след промяната: 4352 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87240.100.393:
нива, собственост на Тянчо Щерев Царев, площ
преди промяната: 1621 кв. м, площ след промяната: 1544 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87240.100.492:
нива, собственост на Запрян Начев Кичуков,
площ преди промяната: 624 кв. м, площ след
промяната: 493 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87240.300.663:
за линии на релсов транспорт, собственост на
НК ЖИ, площ преди промяната: 78 597 кв. м,
площ след промяната: 77 330 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87240.501.1:
за друг вид застрояване, собственост на Община
„Родопи“, площ преди промяната: 1 733 690 кв. м,
площ след промяната: 1 755 543 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта
и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 87240.33.279:
площ: 226 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Родопи“;
поземлен имот с идентификатор 87240.33.380:
площ: 82 кв. м, за второстепенна улица, собственост на Генка Рангелова Иванова;
поземлен имот с идентификатор 87240.33.381:
площ: 141 кв. м, за второстепенна улица, собственост на Христо Бойчев Георгиев;
поземлен имот с идентификатор 87240.35.401:
площ: 31 кв. м, за второстепенна улица, собственост на Ангел Тодоров Стоянов;
поземлен имот с идентификатор 87240.37.115:
площ: 16 371 кв. м, гори и храсти в земеделска
земя, собственост на Община „Родопи“.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
Съгласно ч л. 53б, а л. 8 ЗК ИР заповед та
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
2585
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АГЕНЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНИТЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ И КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3648-П
от 6 март 2020 г.
На основание чл. 22г, ал. 3 от Закона за
приватизация и следприватизационен контрол,
чл. 23, ал. 6 и чл. 28, ал. 1, т. 1 и ал. 3 във
връзка с чл. 25, т. 2 от Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти – частна
държавна собственост, и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50
на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са
собственост на търговско дружество с повече
от 50 на сто държавно участие в капитала, и
протоколно решение № 5958 от 6.03.2020 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за публичните
предприятия и контрол реши:
Прекратява електронния търг за продажба на
недвижим имот – частна държавна собственост,
представляващ: поземлен имот с идентификатор
10135.1507.835 с площ 202 кв.м, намиращ се на
ул. Граф Игнатиев № 29, гр. Варна, община
Варна, област Варна, ведно с построената в
него сграда с идентификатор 10135.1507.835.3
със застроена площ 153 кв. м, и отменя свое
Решение № 3632-П от 13.11.2019 г. за определяне
на метод за продажба на недвижимия имот чрез
електронен търг на електронната платформа за
продажба на имоти.
Настоящото решение може да бъде обжалвано
по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административния съд – София-град,
в 14-дневен срок от съобщаването му.
Изпълнителен директор:
П. А лександрова
2597
РЕШЕНИЕ № 1763
от 11 март 2020 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3
от Закона за приватизация и следприватизационен контрол и протоколно решение № 5961 от
11.03.2020 г. на изпълнителния съвет Агенцията
за публичните предприятия и контрол открива
процедура за приватизационна продажба на недвижим имот – частна държавна собственост с
предоставени права за управление на областния
управител на област Шумен, представляващ:
поземлен имот с идентификатор 70398.84.22 с
площ 16 000 кв. м, намиращ се в местност Балък,
с. Сушина, община Върбица, област Шумен.
Изпълнителен директор:
П. А лександрова
2598
РЕШЕНИЕ № 1764
от 11март 2020 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“ и ал. 8, чл. 22г, ал. 3 от Закона за
приватизация и следприватизационен контрол
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и във връзка с протоколно решение № 5962 от
11.03.2020 г. на изпълнителния съвет Агенцията
за публичните предприятия и контрол изменя
Решение № 1515 от 21.11.2011 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 96 от 2011 г.), като в т. 13 цифрата
„2538“ се заменя с цифрата „2504“.
Изпълнителен директор:
П. А лександрова
2599
РЕШЕНИЕ № 1765
от 13 март 2020 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „а“, чл. 4, ал. 1 и чл. 22г, ал. 3 от Закона
за приватизация и следприватизационен контрол
и протоколно решение № 5966 от 13.03.2020 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за публичните
предприятия и контрол открива процедура за
приватизационна продажба на поземлен имот с
идентификатор 22472.7412.22, с площ 8621 кв. м,
намиращ се в мeстност Щъркелово гнездо, с.
Долни Пасарел, район „Панчарево“, Столична
община, област София-град, ведно с разположените в него 21 броя сгради с идентификатори:
от 22472.7412.22.1 до 22472.7412.22.21, и басейн,
обособена част от имуществото на „Сердика
спортни имоти“ – ЕАД.
Изпълнителен директор:
П. А лександрова
2600
РЕШЕНИЕ № 1766
от 13 март 2020 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3
от Закона за приватизация и следприватизационен контрол и протоколно решение № 5967 от
13.03.2020 г. на изпълнителния съвет Агенцията
за публичните предприятия и контрол открива
процедура за приватизационна продажба на недвижим имот – частна държавна собственост с
предоставени права за управление на областния
управител на област Софи я, представл яващ
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
68134.304.174.4.12, със застроена площ 24 кв. м,
заедно с 2/100 идеални части от общите части
на сградата и от поземлен имот с идентификатор 68134.304.174, с площ 354 кв. м, намиращ
се на ул. Лавеле № 20, ет. 2, София, район
„Възраждане“.
Изпълнителен директор:
П. А лександрова
2601

ОБЩИНА АПРИЛЦИ
РЕШЕНИЕ № 78
от 27 февруари 2020 г.
На основание чл. 127, ал. 6 във връзка с
чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 от ЗМСМА Общинският съвет – гр. Априлци, реши:

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 7

1. Одобрява представения проект за „Изменение на общ устройствен план на община
Априлци“.
2. Възлага на кмета на община Априлци изпълнението на всички действия за правилното
и законосъобразно изпълнение на процедурите
по прилагане на влезлия в сила проект за „Изменение на общ устройствен план на община
Априлци“.
Председател:
Ст. Нунев
2608

ОБЩИНА АРДИНО
РЕШЕНИЕ № 46
от 10 февруари 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 17 от ЗМСМА
и чл. 31, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3
от Закона за административно-териториалното
устройство на Република България Общинският
съвет – гр. Ардино, приема решение за отделяне на с. Главник, община Ардино, от кметство
Жълтуша, община Ардино.
Председател:
С. Байрям
2516

ОБЩИНА ЕЛЕНА
ЗАПОВЕД № РД-02-05-216
от 13 март 2020 г.
През настоящата 2019/2020 учебна година
настъпиха промени в мястото на провеждане на
част от извънучилищните дейности в Центъра
за подкрепа за личностно развитие – гр. Елена.
Част от дейностите от началото на учебната
година се провеждат в новия общностен център, намиращ се на ул. Поп Сава Катрафилов
№ 25. Впоследствие се оказва, че това място
е по-удобно за децата и учениците и ще бъде
по-ефективно, ако всички дейности и административното управление се пренесат изцяло в
сградата на общностния център. За сградата
е съставен акт за общинска собственост №
1469 от 10.12.2019 г. и е издадено становище за
съответствие с изискванията на правилата и
нормите за пожарна безопасност рег. № 7203016/2.03.2020 г. от РСПБЗН – гр. Елена.
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА във
връзка с чл. 310, ал. 5 и чл. 311, ал. 2, т. 2 от
Закона за предучилищното и училищното образование в изпълнение на Решение № 39 от
27.02.2020 г. на Общинския съвет – гр. Елена,
нареждам:
1. Променям официалния адрес на Центъра
за подкрепа за личностно развитие – гр. Елена,
както следва:
– досегашен адрес: гр. Елена, ул. Йеромонах
Йосиф Брадати № 36;
– нов административен адрес: гр. Елена,
ул. Поп Сава Катрафилов № 25.
2. Възлагам на директора на Центъра за
подкрепа за личностно развитие да предприеме
необходимите мерки и да извърши необходимите
дейности, произтичащи от промяната.

С Т Р.

48

ДЪРЖАВЕН

Настоящата заповед влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“. Същата
да се връчи на директора на Центъра за подкрепа за личностно развитие за изпълнение и на
секретаря на Община Елена за осъществяване
на контрол.
К мет:
Д. Млъзев
2534
147ф. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 2 и 3 от Закона за съдебната
власт във връзка с чл. 14, ал. 3 от Наредба № Н-1
от 2014 г. за съдебните преводачи обнародва:
Списък за допълнение на списъка на съдебните
преводачи за нуждите на Върховна касационна прокуратура и Върховна административна
прокуратура (обн., ДВ, бр. 5 от 2015 г.; доп.,
бр. 98 от 2016 г. и бр. 92 от 2017 г.)
Испански език
Стефан Добромиров Пресиянов.
2594
14. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149,

ВЕСТНИК

БРОЙ 26

ал. 1 от Закона за устройство на територията
(ЗУТ) обявява, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-17 от 16.03.2020 г. за строеж: „Удвояване
и електрификация на железопътна линия Карнобат – Синдел“: подобект 1: „Преустройство на
коловозно и стрелково развитие на гара Синдел – Разпределителна, в следните граници: 1.
посока гара Провадия до км 508+617; 2. посока
гара Юнак до км 121+358; 3. посока гара Разделна
до км 510+189“; подобект 2: „Проектиране, доставка и изграждане на маршрутно-компютърна
централизация (МКЦ) в гара Синдел в следните
граници: 1. посока гара Провадия до км 507+144;
2. посока гара Юнак до км 118+133; 3. посока
Варна Фериботна до км 124+896; 4. посока гара
Разделна до км 511+520 и от км 513+850 до км
515+900“, с местоположение община А врен,
област Варна. На основание чл. 215, ал. 1 и 4
от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на
обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 30-дневен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
2591

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 2020 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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