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ЗАКОН

за допълнение на Закона за енергетиката
(обн., ДВ, бр. 107 от 2003 г.; изм., бр. 18 от
2004 г., бр. 18 и 95 от 2005 г., бр. 30, 65, 74 от
2006 г., бр. 49, 55, 59 от 2007 г., бр. 36, 43 и 98
от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 82 и 103 от 2009 г.,
бр. 54 и 97 от 2010 г., бр. 35 и 47 от 2011 г.,
бр. 38, 54 и 82 от 2012 г., бр. 15, 20, 23, 59 и
66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 17, 35,
48 и 56 от 2015 г., бр. 42, 47 и 105 от 2016 г.,
бр. 51, 58, 102 и 103 от 2017 г., бр. 7, 38, 57,
64, 77, 83, 91 и 103 от 2018 г., бр. 17, 41 и 79
от 2019 г. и бр. 25 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 30, ал. 1, т. 7 се създава изречение
второ: „Цените се утвърждават ежемесечно
и се прилагат от първо число на месеца, за
който са утвърдени.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. (1) Общественият доставчик на природен газ в изпълнение на Решение на Европейската комисия № С (2018) 258 от 24 май
2018 г. по дело АТ.39816 – Доставки на газ
нагоре по веригата в Централна и Източна
Европа, и на сключено Допълнение № 13
от 2 март 2020 г. към Договор № 02-12-13
от 15 ноември 2012 г. между ООО „Газпром
Експорт“ и „Булгаргаз“ – ЕАД, за доставка на
природен газ, възстановява суми по договори
за доставка на природен газ, както следва:
1. за периода от 5 август 2019 г. до 31 декември 2019 г. – на крайни снабдители на
природен газ и клиенти, присъединени към
газопреносната мрежа, включително на лица,
на които е издадена лицензия за производство
и пренос на топлинна енергия;
2. за периода от 1 януари 2020 г. до 31 март
2020 г. – на крайни снабдители на природен

газ и на лица, на които е издадена лицензия за
производство и пренос на топлинна енергия.
(2) В 30-дневен срок от влизането в сила на
този закон Комисията за енергийно и водно
регулиране приема решения за утвърждаване
на цените на природния газ, по които общественият доставчик продава природен газ, въз
основа на подадените заявления, за всеки
период, както следва: 5 август 2019 г. – 31 август 2019 г.; 1 септември 2019 г. – 30 септември 2019 г.; 1 октомври 2019 г. – 31 октомври
2019 г.; 1 ноември 2019 г. – 30 ноември 2019 г.;
1 декември 2019 г. – 31 декември 2019 г.;
1 януари 2020 г. – 31 януари 2020 г.; 1 февруари 2020 г. – 29 февруари 2020 г. и 1 март
2020 г. – 31 март 2020 г. В тези случаи чл. 13,
ал. 5, т. 2 и чл. 14 не се прилагат.
(3) Комисията за енергийно и водно регулиране с решението за съответния период
по ал. 2 изменя и цените, по които крайните снабдители на природен газ продават
на клиенти, присъединени към съответните
газоразпределителни мрежи, в съответствие
с цената на обществения доставчик, по която
продава природен газ, утвърдена с това решение. В 7-дневен срок от влизането в сила на
този закон крайните снабдители предоставят
на Комисията за енергийно и водно регулиране
информация и доказателства за количествата природен газ, закупени през съответните
периоди по ал. 2 с цел продажба на клиенти.
(4) Когато краен снабдител на природен газ
в период по ал. 2 е закупувал природен газ
не само от обществения доставчик, за този
период цените, по които крайният снабдител
е продавал природен газ на крайни клиенти,
се изменят при отчитане единствено на закупените от обществения доставчик количества
природен газ и решението за съответния
период по ал. 2.
(5) Когато краен снабдител на природен
газ в период по ал. 2 не е закупувал природен газ от обществения доставчик, за този
период цените, по които крайният снабдител
е продавал природен газ на крайни клиенти,
не се изменят.
(6) За периода 1 юли 2019 г. – 31 март 2020 г.
Комисията за енергийно и водно регулиране
приема решение за утвърждаване на цени на
топлинната енергия и за определяне на преференциални цени и премии за електрическата
енергия, произведена по високоефективен
комбиниран начин от централи с комбинирано производство на електрическа и топлинна
енергия, при отчитане единствено на закупените от обществения доставчик количества
природен газ и решенията за съответните
периоди по ал. 2. В този случай чл. 13, ал. 5,
т. 2 и чл. 14 не се прилагат. В 7-дневен срок
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от влизането в сила на този закон лица, на
които е издадена лицензия за производство и
пренос на топлинна енергия, предоставят на
Комисията за енергийно и водно регулиране
информация и доказателства за количествата природен газ, закупени през съответните
периоди по ал. 2.
(7) Утвърдените цени с решенията по ал. 2
и 6 са за целите на изчисляване на сумите,
които общественият доставчик на природен
газ, крайните снабдители на природен газ
или лицата, на които е издадена лицензия за
производство и пренос на топлинна енергия,
възстановяват на клиентите за доставка на
природен газ, съответно топлинна енергия.
(8) В срок до 20 дни от приемането на
съответните решения по ал. 2 общественият
доставчик изчислява сумите за възстановяване по договори за доставка на природен
газ на лицата по ал. 1 като разлика между
сумите, заплатени за доставените количес
тва, по цените, утвърдени с решенията на
Комисията за енергийно и водно регулиране
до влизането в сила на този закон, и по цените, утвърдени със съответните решения по
ал. 2, и сключва споразумение с лицата по
ал. 1 за възстановяването им. Общественият
доставчик възстановява сумите на лицата
по ал. 1 в 14-дневен срок от сключването на
споразумението.
(9) В едномесечен срок от възстановяване
на сумите по ал. 8 от обществения доставчик:
1. крайните снабдители на природен газ
изчисляват разликата между сумите, заплатени
и/или дължими за природен газ от крайни
клиенти, по цените, утвърдени с решенията
на Комисията за енергийно и водно регулиране до влизането в сила на този закон, и по
изменените цени, утвърдени със съответното
решение по ал. 2;
2. лицата, на които е издадена лицензия за
производство и пренос на топлинна енергия,
изчисляват разликата между сумите, заплатени и/или дължими за топлинна енергия
от клиенти на топлинна енергия в сгради, в
които разпределението на топлинна енергия се
извършва по реално месечно потребление въз
основа на разпределението на количеството
топлинна енергия, извършено от лицата по
чл. 139б, ал. 1, по цените, утвърдени с решенията на Комисията за енергийно и водно
регулиране до влизането в сила на този закон,
и по цените, утвърдени с решението по ал. 6.
(10) Получената разлика по ал. 9 се приспада от дължимите от клиентите суми за
месеца, в който тя е изчислена от крайните
снабдители на природен газ и от лицата, на
които е издадена лицензия за производство
и пренос на топлинна енергия. Приспадането се извършва от крайните снабдители на
природен газ, съответно от лицата, на които
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е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, еднократно. Когато
дължимата от клиенти сума е по-малка от
изчислената разлика, приспадането се извършва до изчерпване на тази разлика.
(11) За приспадането по ал. 10 се издава
известие към фактура, в което се посочват
стойност та на дъл ж имата за съответни я
период сума за природен газ, съответно за
топлинна енергия, размерът на изчислената
разлика по ал. 9 и стойността на дължимата
сума от крайният клиент на природен газ или
клиента на топлинна енергия след извършеното приспадане.
(12) За клиенти на топлинна енергия, при
които разпределението на топлинна енергия
се извършва за отчетен период от една година,
лицето по чл. 139б, ал. 1 изготвя обща годишна
изравнителна сметка за сградата и индивидуални изравнителни сметки на клиентите,
като отразява различните ценови периоди и
съответните решения на Комисията за енергийно и водно регулиране за утвърждаване на
цени на топлинна енергия. В изравнителните
сметки се посочва размерът на разликата
между сумите за топлинна енергия по цените, утвърдени с решенията на Комисията за
енергийно и водно регулиране до влизането
в сила на този закон, и по цените, утвърдени
с решението по ал. 6.
(13) Крайните снабдители на природен
газ, съответно лицата, на които е издадена
лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, възстановяват разликата по
ал. 9 под формата на парична сума на лице,
което е загубило качеството на клиент и не
дължи суми за природен газ или топлинна
енергия, въз основа на писмено заявление, в
което се посочва банкова сметка, по която
се превежда сумата.
(14) В 14-дневен срок от възстановяване от
обществения доставчик на сумите по ал. 8
клиентите на обществения доставчик, присъединени към газопреносната мрежа, които
снабдяват с природен газ крайни снабдители
на природен газ, неприсъединени към газо
преносната мрежа, възстановяват на крайните снабдители разликата между сумите,
заплатени за доставени количества природен
газ, по цените, утвърдени с решенията на Комисията за енергийно и водно регулиране до
влизането в сила на този закон, и по цените,
утвърдени със съответните решения по ал. 2.
В едномесечен срок след възстановяване на
разликата между сумите крайните снабдители
на природен газ изчисляват и възстановяват
разликата между сумите на крайни клиенти
по реда на ал. 9, т. 1 и ал. 10.
(15) В 14-дневен срок от приемането на
решението по а л. 6 Фонд „Сиг у рност на
елек т р о енерг и й нат а сис т ема“ изч ис л я ва
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разликата между размера на премиите за
електрическа енергия от високоефективно
комбинирано производство на електрическа
и топлинна енергия, определени с решението
на Комисията за енергийно и водно регулиране до влизането в сила на този закон, и с
решението по ал. 6.
(16) Разликата по ал. 15 се прихваща от
Фон д „Сиг у рност на елек т роенергийната
система“ от дължимите премии на производителите на електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на
електрическа и топлинна енергия въз основа
на акт за прихващане на вземанията, издаден
от председателя на фонда. В този случай тази
разлика се смята за задължения по смисъла
на чл. 36и, ал. 2.
(17) Комисията за енергийно и водно регулиране с решението за съответния период по
ал. 2 указва на оператора на газопреносната
мрежа за същия период да измени цените на
природния газ за балансиране, определени по
реда на Методиката за определяне на дневна
такса за дисбаланс и такса за неутралност при
балансиране (ДВ, бр. 57 от 2019 г.).
§ 3. Подадените до влизането в сила на този
закон заявления от обществения доставчик
за утвърждаване на цени на природния газ
за периодите по § 2, ал. 2 се разглеждат при
условията и по реда на § 2.
§ 4. В срок до 31 октомври 2020 г. Комисията
за енергийно и водно регулиране представя
на Народното събрание за сведение подробна
информация за възстановените суми по § 2.
§ 5. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно съб
рание на 14 април 2020 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
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Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
търговския регистър и регистъра на юри
дическите лица с нестопанска цел (обн., ДВ,
бр. 34 от 2006 г.; изм., бр. 80 и 105 от 2006 г.,
бр. 53, 59 и 104 от 2007 г., бр. 50 и 94 от 2008 г.,
бр. 44 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 34 и
105 от 2011 г., бр. 25, 38 и 99 от 2012 г., бр. 40
от 2014 г., бр. 22, 54 и 95 от 2015 г., бр. 13,
74 и 105 от 2016 г., бр. 85 от 2017 г., бр. 27 от
2018 г. и бр. 17 и 38 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 6, ал. 3 думите „чл. 38, ал. 1, 3
и 5“ се заменят с „чл. 38, ал. 1, 3, 5 и ал. 9,
т. 2, буква „а“.
§ 2. В чл. 11, ал. 3 думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“.
§ 3. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Държавна такса за обявяване на актовете по чл. 6, ал. 3 не се дължи.“
2. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно
ал. 4 и 5.
§ 4. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създават се нова ал. 3 и ал. 4:
„(3) Заявленията за обявяване на годишните
финансови отчети и годишните доклади за
дейността се подават по електронен път по
ред и начин съгласно чл. 20, ал. 5 от Закона
за статистиката.
(4) Заявленията за обявяване на декларации
те по чл. 38, ал. 9, т. 2, буква „а“ от Закона
за счетоводството може да се подават и по
реда на ал. 3.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 5.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 5. За производствата по обявяване на
заявени пред търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска
цел годишни финансови отчети и годишни
доклади за дейността, които не са приключили до влизането в сила на този закон, обстоятелството, че актовете по чл. 38, ал. 1 от
Закона за счетоводството са приети от общото
събрание на съдружниците или акционерите
или от съответния орган, се удостоверява
само с декларацията по чл. 13, ал. 4.
§ 6. В Закона за данъците върху доходите на
физическите лица (обн., ДВ, бр. 95 от 2006 г.;
изм., бр. 52, 64 и 113 от 2007 г., бр. 28, 43 и
106 от 2008 г., бр. 25, 32, 35, 41, 82, 95 и 99 от
2009 г., бр. 16, 49, 94 и 100 от 2010 г., бр. 19,
31, 35, 51 и 99 от 2011 г., бр. 40, 81 и 94 от
2012 г., бр. 23, 66, 100 и 109 от 2013 г., бр. 1,
53, 98, 105 и 107 от 2014 г., бр. 12, 22, 61, 79 и
95 от 2015 г., бр. 32, 74, 75, 97 и 98 от 2016 г.,
бр. 58, 63 и 97 от 2017 г., бр. 15, 98, 102 и 105 от
2018 г., бр. 24, 79, 96 и 101 от 2019 г. и бр. 14,
18 и 28 от 2020 г.) в чл. 51, ал. 1 накрая се
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добавя „подаден по електронен път по ред
и начин съгласно чл. 20, ал. 5 от Закона за
статистиката“.
§ 7. В Закона за корпоративното подоходно
облагане (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.; изм.,
бр. 52, 108 и 110 от 2007 г., бр. 69 и 106 от
2008 г., бр. 32, 35 и 95 от 2009 г., бр. 94 от
2010 г., бр. 19, 31, 35, 51, 77 и 99 от 2011 г.,
бр. 40 и 94 от 2012 г., бр. 15, 16, 23, 68, 91,
100 и 109 от 2013 г., бр. 1, 105 и 107 от 2014 г.,
бр. 12, 22, 35, 79 и 95 от 2015 г., бр. 32, 74, 75 и
97 от 2016 г., бр. 58, 85, 92, 97 и 103 от 2017 г.,
бр. 15, 91, 98, 102, 103 и 105 от 2018 г., бр. 24,
64, 96, 101 и 102 от 2019 г. и бр. 18 и 28 от
2020 г.) в чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Заглавието се изменя така: „Данъчни
декларации и годишни отчети за дейността“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Годишни отчети за дейността се подават
по електронен път по ред и начин съгласно
чл. 20, ал. 5 от Закона за статистиката.“
§ 8. В Закона за Националната агенция за
приходите (обн., ДВ, бр. 112 от 2002 г.; изм.,
бр. 114 от 2003 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 105 от
2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 12, 32, 42 и 95
от 2009 г., бр. 15, 51, 54, 97, 98 и 99 от 2010 г.,
бр. 38 и 94 от 2012 г., бр. 109 от 2013 г., бр. 60,
94 и 95 от 2015 г., бр. 58 и 105 от 2016 г., бр. 103
от 2017 г., бр. 7 и 38 от 2018 г. и бр. 13, 94, 96
и 100 от 2019 г.) в чл. 22 се правят следните
изменения:
1. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Органите на Националната агенция
за приходите ползват за целите на агенцията
данни от годишните отчети за дейността на
лицата, задължени да ги предоставят съгласно
Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за данъците върху доходите на
физическите лица.“
2. В ал. 6 думите „ал. 1 – 5“ се заменят с
„ал. 1 – 4 и за ползване на данните по ал. 5“.
§ 9. В Закона за статистиката (обн., ДВ,
бр. 57 от 1999 г.; изм., бр. 42 от 2001 г., бр. 45
и 74 от 2002 г., бр. 37 от 2004 г., бр. 39, 81 и 88
от 2005 г., бр. 100 от 2007 г., бр. 98 от 2008 г.,
бр. 42 и 95 от 2009 г., бр. 97 от 2010 г., бр. 38
от 2012 г., бр. 15 от 2013 г. и бр. 7 от 2018 г.)
в чл. 20, ал. 5 думите „изпълнителния директор на Националната агенция за приходите“
се заменят с „изпълнителните директори на
Националната агенция за приходите и на
Агенцията по вписванията“.
§ 10. В Закона за мерките и действията по
време на извънредното положение, обявено с
решение на Народното събрание от 13 март
2020 г. (обн., ДВ, бр. 28 от 2020 г.; изм., бр. 34
от 2020 г.), се създава чл. 16а:
„Чл. 16а. (1) До отмяната на извънредното
положение с акт на Министерския съвет може
да се въвеждат временни мерки за защита
на производството на храни, произведени на
територията на Република България, търговията и пускането им на пазара във вериги
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от магазини. Верига от магазини са търговски обекти за самообслужване за продажба
на дребно на храни и нехранителни стоки,
където търговията се извършва от името и за
сметка на едно лице, сградите и съоръженията представляват комплексен обект, която
разполага с 10 и повече търговски обекта на
територията на страната.
(2) На лице, което в т ърговск и обект
наруши изисквания по ал. 1, се налага имуществена санкция в размер от 15 000 до
25 000 лв., а при повторно нарушение в същия обект – имуществена санкция в размер
от 30 000 до 50 000 лв. Повторно нарушение
е нарушение, извършено в тримесечен срок
от влизането в сила на наказателното постановление, с което е наложено наказание
за същото по вид нарушение в същия търговски обект.
(3) Нарушенията се установяват с актове,
съставени от длъжностни лица, оправомощени
от изпълнителния директор на Българската
агенция по безопасност на храните или от
директора на съответната областна дирекция
по безопасност на храните. Наказателните
постановления се издават от изпълнителния
директор на Българската агенция по без
опасност на храните или от директора на
съответната областна дирекция по безопасност
на храните.
(4) С акта по ал. 1 може да се въведе временна забрана за внос на определени храни от
държави, които не са членове на Европейския
съюз, при спазване на международните договори, по които Република България е страна.“
§ 11. Законът влиза в сила от 1 януари
2022 г., с изключение на § 5 и 10, които влизат в сила от деня на обнародването му в
„Държавен вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно съб
рание на 14 април 2020 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
3001

УКАЗ № 84
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
отбраната и въоръжените сили на Република
България, приет от 44-то Народно събрание
на 14 април 2020 г.
Издаден в София на 22 април 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България (обн., ДВ, бр. 35 от 2009 г.; изм.,
бр. 74, 82, 93 и 99 от 2009 г., бр. 16, 88, 98 и
101 от 2010 г., бр. 23, 48, 99 и 100 от 2011 г.,
бр. 20, 33 и 38 от 2012 г., бр. 15, 66 и 68 от
2013 г., бр. 1 и 98 от 2014 г., бр. 14, 24, 61,
79 и 88 от 2015 г., бр. 13, 17, 50, 81, 98 и 103
от 2016 г., бр. 58, 85 и 103 от 2017 г., бр. 7,
77 и 98 от 2018 г. и бр. 17, 42 и 94 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 33, ал. 1 накра я се поставя
запетая и се добавя „командира на Съвместното командване на специалните операции,
директора на служба „Военна информация“
и началника на Военна академия „Георги
Стойков Раковски“.
§ 2. В чл. 83, ал. 2 думите „чл. 160, ал. 1,
т. 9“ се заменят с „чл. 160, ал. 1, т. 9 или
ал. 4“.
§ 3. В чл. 141, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. не са по-възрастни от 40 години;“.
§ 4. В чл. 156 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 накрая думите „на по-висока
длъж ност, изиск ваща съответната к валификация, в интерес на военната служба“
се заменят с „в интерес на службата, на
длъжност в по-високо длъжностно ниво, в
съответствие с придобитата квалификация“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Военнослужещите с висши офицерски звания и с военно звание „полковник“
(капитан I ранг), които заемат длъжност
повече от 4 години и откажат преназначаване на друга предложена им длъжност в
същото или по-високо длъж ностно ниво,
продължават да заемат длъжността си за
срок от една година.“
§ 5. В чл. 160 се създава ал. 4:
„(4) Пределната възраст за военна служба
на военнослужещите, неупражнили право на
пенсия за осигурителен стаж и възраст при
условията на Кодекса за социално осигуряване, е с три години по-висока от посочената в ал. 1 и 2 и с 5 години по-висока от
посочената в ал. 3.“
§ 6. В чл. 165 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създават т. 12 и 13:
„12. при изтичане на срока по чл. 156, ал. 3;
13. при упражнено право на пенсия от
военнослужещ с пределна възраст по чл. 160,
ал. 4.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) Министърът на отбраната може да получи служебно от Националния осигурителен
институт информация относно наличието на
упражнено право на пенсия от военнослу-
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жещия по ал. 1, т. 13. Националният осигурителен институт предоставя информацията
безвъзмездно в 14-дневен срок от получаване
на искането.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 7. (1) Пределната възраст за военна служба на военнослужещите по чл. 160, ал. 1 и 3,
които към датата на влизането в сила на този
закон са упражнили правото си на пенсия за
осигурителен стаж и възраст при условията
на Кодекса за социално осигуряване, в интерес на службата може да бъде удължена
до три години по решение на министъра на
отбраната след мотивирано предложение по
команден ред.
(2) Мотивираното предложение по ал. 1
се изготвя за:
1. военнослужещ, навършващ пределна
възраст по чл. 160, ал. 1, т. 1 – 5, за длъжността на когото не по-късно от три месеца
преди навършването на пределната възраст
не е определен при условията и по реда на
правилника за прилагане на закона друг
военнослужещ, отговарящ на изискванията
за заемането на длъжността;
2. военнослужещ на академична длъжност,
навършващ пределна възраст по чл. 160, ал. 1,
и военнослужещ с военно звание „полковник“/
„капитан I ранг“, навършващ пределна възраст по чл. 160, ал. 3, след решение съответно
на академичния или научния съвет;
3. военнослужещ с висше офицерско звание, навършващ пределна възраст по чл. 160,
ал. 1 или 3 след обсъждане на Съвета по
отбрана.
(3) Редът за удължаването на пределната
възраст за военна служба по ал. 1 и 2 се определя с правилника за прилагане на закона.
§ 8. В Закона за военното разузнаване
(обн., ДВ, бр. 88 от 2015 г.; изм., бр. 98 от
2016 г., бр. 103 от 2017 г., бр. 88 от 2018 г.
и бр. 17 и 71 от 2019 г.) в чл. 24 ал. 3 се
изменя така:
„(3) Длъжността директор на Службата
може да бъде определена за офицер от висшия команден състав на въоръжените сили
или за цивилен служител, който има всички
права по трудово правоотношение освен тези,
които противоречат или са несъвместими с
неговото правно положение.“
§ 9. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
За кон ът е п рие т о т 4 4 - т о Народ но
събр ание на 14 април 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
3002
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ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 81
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам г-н Масато Ватанабе – извънреден и пълномощен посланик на Япония в
Република България, с орден „Стара планина“
първа степен за изключително големи заслуги
за развитието на двустранните отношения
между Република България и Япония.
Издаден в София на 10 април 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър на външните работи:
Екатерина Захариева
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
3032

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 72
ОТ 16 АПРИЛ 2020 Г.

за приемане на Наредба за дейността по
организирането и осъществяването на елект
ронните комуникации и криптографската
сигурност на служебната кореспонденция,
обменяна по електронни комуникационни
канали между организационните единици
в Република България и задграничните є
представителства
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредбата за
дейност та по организирането и осъществяването на електронните комуникации и
криптографската сигурност на служебната
кореспонденция, обменяна по електронни
комуникационни канали между организационните единици в Република България и
задграничните є представителства.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Отменя се Наредбата
за дейността по организирането и осъществяването на електронните комуникации и
криптографската сигурност на служебната
кореспонденция, обменяна по електронни
комуникационни канали между организационните единици в Република България и
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задграничните є представителства, приета
с Постановление № 179 на Министерския
съвет от 2009 г. (ДВ, бр. 57 от 2009 г.).
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

НАРЕДБА

за дейността по организирането и осъщест
вяването на електронните комуникации и
криптографската сигурност на служебната
кореспонденция, обменяна по електронни
комуникационни канали между организа
ционните единици в Република България и
задграничните є представителства
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Тази наредба урежда условията и
реда, по който Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) организира комуникационните системи и осъществява обмена на
информация и криптографската сигурност на
обменяната информация между организационните единици (ОЕ) в Република България
и задграничните є представителства.
Г л а в а

в т о р а

ОРГА Н И З А Ц И Я Н А Д Е Й НО С Т ТА З А
О С ЪЩ Е С Т В Я В А Н Е Н А ОБМ Е Н А Н А
И НФ ОРМ А Ц И Я М Е Ж Д У ОРГА Н И З АЦИОННИТЕ ЕДИНИЦИ В РЕПУБЛИК А
БЪЛГАРИЯ И ЗАДГРАНИЧНИТЕ Є ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА
Чл. 2. За осъществяването на дейностите
по чл. 1 ДАНС изгражда и поддържа Единна
защитена комуникационно-информационна
система (ЕЗКИС), Единна криптографска
мрежа (ЕКМ) и комуникационни и информационни системи (КИС) по смисъла на
§ 1, т. 19 от допълнителните разпоредби на
Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ).
Чл. 3. (1) Посредством ЕЗКИС се осигурява:
1. своевременен защитен обмен на служебната кореспонденция в непрекъснат режим;
2. комуникационна сигурност на обменяната информация;
3. резерви ра не на ком у н и к а ц ион н и т е
канали;
4. отчетност в реално време на обменяните документи;
5. потвърждаване получаването на документа от адресата.
(2) Единната защитена комуникационноинформационна система използва за преносна
среда комуникационни канали на ДАНС и
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такива, осигурени от Министерството на
външните работи (МВнР) или други ОЕ.
Чл. 4. С цел координиране и централизирано управление на ЕЗКИС в структурата на
ДАНС функционира Комуникационен център
(КЦ), изпълняващ следните дейности:
1. п лани ране, изг ра ж дане, тех ни ческа
поддръжка, модернизиране и цялостно управление на ЕЗКИС, включително дейности по
разкриване и закриване на точки от ЕЗКИС;
2. разработване и прилагане на мерки за
повишаване на комуникационната сигурност;
3. цент ра лизирано админист риране на
информационния трафик с поддържане на
пълен отчет на обработените съобщения в
реално време;
4. планиране, изграждане и поддръжка
на алтернативни канали за връзка;
5. изготвяне на експлоатационна документация и провеждане на специализирани
обучения за работа с ЕЗКИС.
Чл. 5. (1) Държавна агенция „Национална
сигурност“ организира, изгражда, въвежда в
експлоатация, експлоатира и развива ЕКМ за
обмен на класифицирана информация между
ОЕ в Република България и задграничните
є представителства със следните функции:
1. обезпечаване на криптографската сигурност на обменяната служебна кореспонденция, съдържаща класифицирана информация, в непрекъснат режим с криптографски
средства, одобрени по реда на наредбата по
чл. 85 от ЗЗКИ;
2. осигуряване автономността на крипто
графските направления по линия на обслужваните ОЕ.
(2) За нуждите на ЕКМ ДАНС:
1. осиг у рява к рип т ог рафск и средс т ва,
одобрени по реда на наредбата по чл. 85 от
ЗЗКИ, и криптографски материали;
2. одобрява и въвеж да в експлоатация
нови точки от ЕКМ и контролира нейното
функциониране;
3. извършва техническа поддръжка, модернизиране и цялостно управление на ЕКМ;
4. изготвя и утвърждава криптоплана за
ЕКМ;
5. извършва обучение в областта на криптографската сигурност и издава удостоверения за работа с криптографски средства.
Чл. 6. (1) Разкриване на точка от ЕЗКИС
и ЕК М в ОЕ в Реп у бл и к а Бъ л гари я с е
извършва със заповед на председателя на
ДАНС по искане на ръководителя на ОЕ и
след изпълнение на нормативните изисквания съгласно наредбата по чл. 78 от ЗЗКИ.
(2) Закриване на точка от ЕЗКИС и ЕКМ
в ОЕ в Република България се извършва със
заповед на председателя на ДАНС:
1. по искане на ръководителя на ОЕ;

ВЕСТНИК

С Т Р. 9

2. при неспазване на нормативните изисквания за работа с класифицирана информация или правилата за работа по чл. 8,
ал. 2 или 3.
(3) Организационните единици в Република България с разкрити точки от ЕЗКИС и
ЕКМ с възможност да обменят (изпращат
и получават) служебна кореспонденция са
близки кореспонденти.
Чл. 7. (1) В близките кореспонденти се
обособяват звена за криптографска защита
и комуникации със следните функции:
1. обмен посредством ЕЗКИС и ЕКМ на
слу жебната кореспонденци я меж ду ОЕ и
задграничните представителства на Република България;
2. отчет и потвърждаване на обменяните
съобщения;
3. криптографска обработка на класифицираната информация;
4. идентифициране и отчет по подходящ
начин за нуждите на ЕЗКИС и ЕКМ и предоставяне на обменяната служебна кореспонденция по ред, определен в правилата
по чл. 8, ал. 2 или 3.
(2) Близките кореспонденти могат да обменят помежду си служебна кореспонденция
със средствата на ЕЗКИС и ЕКМ.
Чл. 8. (1) Звената по чл. 7 функционират
като част от съответната ОЕ.
(2) Дейността на звената по ал. 1, осигурявани с персонал от ДАНС, се регламентира
с правила, предложени от председателя на
ДАНС и утвърдени от ръководителите на ОЕ.
(3) Дейността на звената по ал. 1, осигурявани с персонал от ОЕ, се регламентира
с правила, съгласувани с председателя на
ДАНС и предложени и утвърдени от ръководителите на ОЕ.
Чл. 9. (1) Разкриване на точка от ЕЗКИС
и ЕКМ в задграничните представителства
на Република България се извършва със заповед на председателя на ДАНС по искане
на министъра на външните работи и след
изпълнение на изисквания по глава трета.
(2) Точките по ал. 1 са предназначени за:
1. обработка и обмен на служебна кореспонденция по защитен комуникационен
канал – с точки от ЕЗКИС и ЕКМ;
2. обмен на служебна кореспонденция,
която не съдържа класифицирана информация, по защитен комуникационен канал – с
точка от ЕЗКИС, включително в консулските
служби.
(3) Задграничните представителства на
Република България с разкрити точки по
ал. 1 са далечни кореспонденти.
Чл. 10. (1) В далечен кореспондент по чл. 9,
ал. 2, т. 1 с акт на министъра на външните
работи се създава служба „Комуникации“
със следните функции:
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1. защитен обмен на служебната кореспонденция;
2. отчет и потвърждаване на обменяните
документи;
3. криптографска обработка на класифицираната информация;
4. идентифициране и отчет по подходящ
начин за нуждите на ЕЗКИС и ЕКМ, съхраняване, предоставяне и унищожаване на
обмен яната слу жебна кореспонденци я по
ред, определен в правилата по чл. 11, ал. 2.
(2) Възлагането на функции извън посочените по ал. 1 се съгласува с председателя
на ДАНС.
Чл. 11. (1) Службите „Комуникации“ се
изграждат и функционират като част от структурата на задграничните представителства
и са пряко подчинени на ръководителя на
задграничното представителство.
(2) Дейността на службите „Комуникации“
се регламентира с правила, предложени от
председателя на ДАНС и утвърдени от министъра на външните работи.
(3) Персоналът в службите „Комуникации“
се осигурява от ДАНС.
(4) Службите „Комуникации“ функционират в работното време на задграничното
представителство, като осигуряват обмен на
спешна кореспонденция и извън него.
Чл. 12. Закриване на точка от ЕЗКИС и
ЕКМ в задграничните представителства на
Република България се извършва със заповед
на председателя на ДАНС:
1. по искане на министъра на външните
работи, след съгласуване с ръководителите
на организационните единици – близки кореспонденти;
2. при неспазване на нормативните изисквания за работа с класифицирана информация или правилата за работа в ЕЗКИС
и ЕКМ.
Чл. 13. По отношение на КИС по чл. 2
ДАНС:
1. изготвя документи по сигурността на
КИС, които се обслужват от служители на
ДАНС;
2. контролира прилагането на одобрените
мерки за сигурност;
3. извършва измерване и оценка на помещенията, в които се разполагат КИС, по
отношение на затихването на електромагнитните излъчвания; определя контрамерките
по TEMPEST и контролира прилагането им;
4. експлоатира и осигурява техническата
поддръжка и модернизация на КИС в далечните кореспонденти по чл. 9, ал. 2, т. 1.
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ИЗИСКВАНИЯ ЗА СИГУРНОСТ
Раздел I
Физическа сигурност
Чл. 14. Звената по чл. 7 и далечните кореспонденти по чл. 9, ал. 2, т. 1 се разполагат в обособени за целта помещения в зони
за сигурност, съответстващи на нивото на
класификация на информацията, която се
обработва и съхранява в тях.
Чл. 15. За физическата сигурност в звената
по чл. 7 отговарят ръководителите на ОЕ.
Чл. 16. В далечните кореспонденти по
чл. 9, ал. 2, т. 2 се прилагат минимални изисквания за сигурност, определени от ДАНС.
Чл. 17. Организацията и контролът по изпълнението на мерките, свързани с физическата сигурност на далечните кореспонденти,
се осъществяват от МВнР.
Раздел II
Документална сигурност
Чл. 18. Редът за изготвяне, подписване и
получаване на служебната кореспонденция,
обменяна по ЕЗКИС и ЕКМ, се определя в
правилата по чл. 8, ал. 2 и 3 и чл. 11, ал. 2.
Чл. 19. Първият екземпляр от криптограмата се съхранява в законоустановените
срокове в регистратурата на ОЕ, в която е
създаден документът.
Чл. 20. В задграничните представителства
изг о т вя не т о, обрабо т ва не т о, ползва не т о,
съхраняването и унищожаването на криптограми се извършва в определени за целта
помещения с изпълнени мерки за сигурност,
съответстващи на нивото на класификация
на информацията.
Чл. 21. (1) Криптограмите в слу жбите
„Комуникации“ се регистрират и отчитат в
регистри, предоставени от ОЕ по съответното
криптографско направление. Регистрационният номер на криптограмите по криптографското направление се определя от ОЕ,
създател на документа. За всяко направление
криптограмите, съдържащи класифицирана
информация на ЕС и НАТО или национална
класифицирана информация, се отчитат в
отделни регистри.
(2) Унищожаването на криптограмите в
служба „Комуникации“ се извършва:
1. от завеж дащи я сл у жба „Ком у никации“ – не по-късно от 60 дни от датата на
получаването/изпращането;
2. отделно за различните криптографски
направления – след разрешение на ръководителя на направлението.
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Раздел III
Персонална сигурност
Чл. 22. Организационните единици информират ръководителите на задграничните
представителства за разрешени ята и/или
сертификатите за достъп до класифицирана
информация на дългосрочно командированите по Закона за дипломатическата служба
техни служители от състава на задграничните
представителства и командировани техни
служители, които са извън състава на задграничното представителство, като изпращат
копия на документите или данните за тях.
Чл. 23. (1) Ръководителите на задграничните представителства със служби „Комуникации“ определят със заповед списък на
служителите, които имат право да работят
с криптограми.
(2) Списъкът по ал. 1 съдържа данни за
разрешението и/или сертификата за достъп
до к ласифицирана информаци я на всек и
служител – ниво на класификация и срок на
валидност, като се актуализира при промяна
на съдържанието му.
(3) Екземпляр или копие на заповедта по
ал. 1 се съхранява от завеждащия служба
„Комуникации“.
Чл. 24. Командировани служители, които
са извън състава на задграничното представителство, се допускат до работа с криптограми по разпореждане на ръководителя на
задграничното представителство.
Раздел IV
Криптографска сигурност
Чл. 25. (1) Държавна агенция „Национална
сигурност“ е организатор на ЕКМ за обмен
на класифицирана информация по смисъла
на наредбата по чл. 85 от ЗЗКИ.
(2) Председателят на ДАНС възлага функциите на администратори по криптографската
сигурност и потребители на криптографски
средства на служителите на ДАНС, които
експлоатират ЕКМ.
(3) Фу нк ции те на а дминист ратори по
криптографската сигурност и потребители на
криптографски средства в звената по чл. 7,
осигурени с персонал от ОЕ, се възлагат от
съответните ръководители на ОЕ.
Чл. 26. (1) Криптог рафск ите средства,
използвани за защита на класифицираната
информация в ЕКМ, трябва да са одобрени
по реда на наредбата по чл. 85 от ЗЗКИ.
(2) Криптографските мрежи от ЕКМ в
за д г ра н и ч н и т е п редс та ви т елс т ва се експлоатират в сложни условия по смисъла на
наредбата по чл. 85 от ЗЗКИ.
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Чл. 27. (1) Криптографските материали и
кореспонденция в звената по чл. 7, осигурени
с персонал от Д АНС и службите „Комуникации“, се отчитат в отделни регистри,
които се водят на отчет в криптографска
регистратура на ДАНС.
(2) Криптографските материали и кореспонденция в звената по чл. 7, осигурени с
персонал от ОЕ, се водят на отчет в съответната криптографска регистратура на ОЕ.
Чл. 28. Криптографски защитената служебна кореспонденция в ЕКМ се обменя
по електронните комуникационни канали
на ЕЗКИС.
Раздел V
Сигурност на комуникационните и инфор
мационните системи
Чл. 29. (1) Орган по развитие и експлоатация (ОРЕ) на КИС по чл. 2 в звената по
чл. 7, осигурени с персонал на ДАНС и в
службите „Комуникации“, е структурното
звено на ДАНС, осъществяващо дейностите
по чл. 42, ал. 1, т. 3 от ЗДАНС, ръководителят
на което е и ръководител на ОРЕ.
(2) Структурно и персонално ОРЕ по ал. 1
се определя със заповед на председателя на
ДАНС.
(3) Органът по развитие и експлоатация на
КИС по чл. 2 в звената по чл. 7, осигурени
с персонал от ОЕ, се определя със заповед
на ръководителя на съответната ОЕ.
(4) Органите по развитие и експлоатация
по ал. 1 и 3 изпълняват функциите си в съответствие с изискванията на наредбата по
чл. 90 от ЗЗКИ.
(5) Органът по развитие и експлоатация
по ал. 1 определя цялостната политика и
изискванията за сигурност на КИС.
Чл. 30. К ласифицирана информация се
изготвя, обработва, съхранява и пренася в
КИС по чл. 2 само ако са сертифицирани за
съответното ниво на класификация по реда
на наредбата по чл. 90 от ЗЗКИ.
Чл. 31. Не се доп уска меж д усистемна
връзка на КИС по чл. 2.
Чл. 32. (1) А дминистратори, администратори по сигурността и потребители на КИС
по чл. 2 се определят, както следва:
1. за точките с персонал от ДАНС – от
председателя на ДАНС;
2. за точките с персонал от други ОЕ – от
ръководителя на съответната ОЕ.
(2) Функции на потребители на КИС на
служители в задграничните представителства
извън службите „Комуникации“ се възлагат
от ръководителя на задграничното представителство.
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МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО И ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ
Раздел I
Материално-техническо осигуряване
Чл. 33. Държавна агенция „Национална
сигурност“ осигурява, експлоатира и поддържа:
1. комуникационна, компютърна и друга
техника, необходима за функционирането
на ЕЗКИС в КЦ;
2. специализирана комуникационна техника и компютърна техника за нуждите на
ЕКМ в службите „Комуникации“;
3. ра д ио -ком у н и к а ц ион на т ех н и к а з а
автономна връзка между КЦ и далечните
кореспонденти (където е приложимо);
4. специализиран софтуер за ЕЗКИС и
ЕКМ;
5. одобрени криптографски средства и
ключови материали, необходими за функционирането на ЕКМ;
6. специализирани технически средства
за измерване и оценка на помещенията, в
които се разполагат КИС по чл. 2, по отношение на затихването на електромагнитните
излъчвания и контрол на контрамерките по
TEMPEST.
Ч л. 34. Минис т ерс т во т о на външ ни т е
работи:
1. изгражда и поддържа зоните за сигурност в задграничните представителства на
Република България, в които са разположени
службите „Комуникации“;
2. осигурява дейността на далечните кореспонденти с необходимото обзавеждане,
токозахранващи, охранителни, отоплителни
и климатизиращи системи, компютърна и
офис техника, приложен софтуер, консумативи и други материални средства;
3. осиг у рява т ранспортирането на ком у никационна и криптог рафска тех ника,
материали и съоръжения.
Чл. 35. Организационните единици – близки кореспонденти, осигуряват:
1. помещенията и зоните за сигурност, в
които се разполагат звената по чл. 7;
2. дейността на звената по чл. 7 с необход и мо т о обза веж да не, т окоза х ра н ва щ и,
охранителни, отоплителни и климатизиращи системи, компютърна и офис техника,
п ри ложен софт уер, консу мат иви и д ру ги
материални средства.
Раздел II
Финансово осигуряване
Чл. 36. Държавна агенция „Национална
сигурност“ осигурява от своя бюджет средства за:
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1. материалните средства за изпълнение
на дейностите по чл. 33;
2. осигуряването на електронни комуникационни канали и/или телекомуникационни
услуги, необходими за функционирането на
КЦ;
3. сервизното обслужване на оборудването
по чл. 33.
Чл. 37. (1) Министерството на външните
работи осигурява от своя бюджет средства за:
1. командироване на служители на ДАНС
в задграничните представителства за изпълнение на дейността по чл. 1;
2. материалните средства за изпълнение
на дейностите по чл. 34;
3. наемане на електронни комуникационни
канали и/или телекомуникационни услуги,
необходими за дейността на службите „Комуникации“ в задграничните представителства.
(2) Разходите по ал. 1 и по чл. 34 се осигуряват в рамките на бюджета на МВнР за
съответната година.
Чл. 38. Организационните единици – близки кореспонденти, осигуряват от
своите бюджети средства за:
1. поддържането на помещенията и зоните
за сигурност, в които се разполагат звената
по чл. 7;
2. наемането на електронни комуникационни канали, телекомуникационни услуги или други, необходими за дейността на
звената по чл. 7;
3. материалните средства за изпълнение
на дейностите по чл. 35;
4. сервизното обслужване на оборудването
по чл. 35, т. 2.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Задгранични представителства на Република България“ са задграничните представителства по смисъла на чл. 21, ал. 2 от
Закона за дипломатическата служба.
2. „Служебна кореспонденция“ са официални документи и данни, съдържащи национална и/или чуждестранна некласифицирана
и класифицирана информация, свързана с
оперативната или административната дейност
на ОЕ или задграничните представителства,
които се обменят по електронни комуникационни канали.
3. „Спешна кореспонденция“ е служебна
кореспонденция, обозначена като приоритетна от организационната единица, създател на
информацията, която следва да бъде получена
от адресата в рамките на времеви период,
определен от създателя. Всяка служебна кореспонденция следва да има посочена степен
на спешност. Степените на спешност са:
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а) обикновена – получателите се уведомяват в рамките на работното време;
б) бърза – полу чателите се уведомяват
веднага след полу чаването в рамките на
работното време; при получаване в извънработно време получателите се уведомяват
в началото на първия следващ работен ден
или съгласно правилата на съответната ОЕ;
в) екстрена – получателите се уведомяват
по всяко време на денонощието независимо
от работното време или съгласно правилата
на съответната ОЕ; реакцията на получателя
е в съответствие с правилата на ОЕ.
4. „Електронни комуникации“ са пренасяне, излъчване, предаване или приемане
на знаци, сигнали, текст, изображения, глас,
звук, данни или информация от всякакъв вид
чрез проводник, радиовълни, оптична или
друга електромагнитна среда.
5. „Ком у никационна сиг у рност“ п редставл ява система от мерк и, прилагани с
цел защита на служебната кореспонденция
от нерегламентиран дост ъп при нейното
пренасяне по комуникационни канали. Тези
мерк и гарантират необходимото ниво на
конфиденциалност, интегритет и достъпност
на обменяната информация, надеждна идентификация и автентификация на изпращача
и получателя и потвърждаване получаването
на информацията.
6. „Криптограми“ са документи, съдържащи национална или чуждестранна класифицирана информация, които се защитават
с одобрени криптографски средства и се
обменят по електронните комуникационни
канали.
7. „Криптографско направление“ е автономна част от ЕКМ за обмен на криптографски защитена класифицирана информация
между ОЕ и нейните представители в задграничните представителства на Република
България при спазване на принципа „необходимост да се знае“.
8. „Единна защитена комуникационноинформационна система“ е съвкупност от
технически и програмни средства, информа ц ион н и сис т ем и, елек т рон н и ком у н икационни кана ли и телеком у никационни
услуги, методи, процедури и персонал за
осигуряване на защитен информационен обмен в непрекъснат режим с централизирано
администриране и одит.
9. „Е д и н н а к ри п т ог р аф с к а м р еж а“ е
с ъвк у п но с т о т одо бр ен и к ри п т ог раф ск и
средства с централизирано администриране
на ключовите материали, процедури и персонал, организирани за осъществяване на
криптографската защита на класифицираната
информация при изпълнение на функциите
по чл. 1.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 2. Наредбата се приема на основание
чл. 42, ал. 3 от Закона за Държавна агенция
„Национална сигурност“.
3015

РЕШЕНИЕ № 264
ОТ 21 АПРИЛ 2020 Г.

за определяне на концесионер на морски
плаж „Равда – централен“, община Несебър,
област Бургас
На основание чл. 8м, ал. 2 и 3, чл. 8о,
ал. 1 и чл. 8и, ал. 2 във връзка с чл. 7 и 8
от Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие, Решение № 18 на Министерския
съвет от 2020 г. за откриване на процедура
за възлагане на концесия за морски плаж
„Равда – централен“, община Несебър, област
Бургас (ДВ, бр. 5 от 2020 г.), проведена на
5 март 2020 г. открита процедура, протокол
за резултатите от проведената процедура на
Комисията за организацията и провеждането на откритата процедура за възлагане
на концесия, назначена със Заповед № Р-24
от 31 януари 2020 г. на министър-председателя, доклад за резултатите от проведената
процедура на председателя на Комисията за
организацията и провеждането на откритата
процедура за възлагане на концесия и мотивиран доклад на министъра на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Определя спечелилия участник в отк ри тата п роцед у ра за възлагане на концесия за обект – изк лючителна държавна
собственост – морск и пла ж „Равда – централен“, община Несебър, област Бу ргас,
и за концесионер на морския плаж – „Блу
Съмър“ – ЕООД, с ЕИК: 204567701.
2. В съответствие с резултатите от проведената открита процедура конкретизира
условията на концесията и задълженията на
концесионера, както следва:
2.1. Размер на дължимото концесионно
възнаграждение за всяка календарна година,
определен съгласно Методиката за определяне на минималния размер на концесионното
възнаграждение за морските плажове – обекти на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3
от Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие, приета с Постановление № 277
на Министерския съвет от 2019 г. (ДВ, бр. 88
от 2019 г.), съгласно предложения от „Блу
Съмър“ – ЕООД, размер на отчисленията от
базата за изчисляване на размера на концесионното възнаграждение (роялти), равен
на 1,10 на сто, без данък върху добавената
стойност (ДДС).
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2.2. За целия срок на договора за концесия
предложените цена за един чадър – в размер
до 10 лв. с ДДС при ставка 20 на сто, и за
един шезлонг – в размер до 10 лв. с ДДС
при ставка 20 на сто, без да се увеличават
за срока на концесията.
2.3. Пред ложениет о за инвес т иц ии за
подобр яване на облика на морския плаж за
срока на концесията в размер 411 282 лв. с
ДДС за целия срок на договора за концесия.
3. Оправомощава министъра на туризма:
3.1. Да сключи концесионен договор с
„Блу Съмър“ – ЕООД, в едномесечен срок
от влизането в сила на решението.
3.2. Да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с
изпълнението на концесионния договор, да
организира контрола по изпълнението на
концесионния договор, както и да предявява
вземанията на концедента по съдебен ред и
да представлява държавата по дела, свързани
с изпълнението на договора.
4. Концесионният договор се сключва при
условията на това решение, Решение № 18 на
Министерския съвет от 2020 г. и подадената
от „Блу Съмър“ – ЕООД, оферта за участие
в процедурата за възлагане на концесия.
5. При отказ за сключване на договора по
т. 4 спечелилият процедурата за възлагане
на концесия участник губи гаранцията за
участие в откритата процедура за възлагане
на концесия.
6. Решението подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност по реда
на глава шеста от Закона за концесиите пред
Комисията за защита на конкуренцията в
10-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3034

РЕШЕНИЕ № 265
ОТ 21 АПРИЛ 2020 Г.

за определяне на концесионер на морски
плаж „Слънчев бряг – юг“, община Несебър,
област Бургас
На основание чл. 8м, ал. 2 и 3, чл. 8о, ал. 1
и чл. 8и, ал. 2 във връзка с чл. 7 и 8 от Закона
за устройството на Черноморското крайбрежие,
Решение № 2 на Министерския съвет от 2020 г.
за откриване на процедура за възлагане на
концесия за морски плаж „Слънчев бряг – юг“,
община Несебър, област Бургас (ДВ, бр. 2
от 2020 г.), проведена на 25 февруари 2020 г.
открита процедура, протокол за резултатите
от проведената процедура на Комисията за
организацията и провеждането на откритата

ВЕСТНИК

БРОЙ 38

процедура за възлагане на концесия, назначена със Заповед № Р-14 от 21 януари 2020 г. на
министър-председателя, доклад за резултатите
от проведената процедура на председателя на
Комисията за организацията и провеждането на
откритата процедура за възлагане на концесия
и мотивиран доклад на министъра на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Определя спечелилия участник в откритата процедура за възлагане на концесия
за обект – изключителна държавна собственост – морски плаж „Слънчев бряг – юг“,
община Несебър, област Бургас, и за концесионер на морския плаж – „СИС 2012“ – ЕООД,
с ЕИК: 201905158.
2. В съответствие с резултатите от проведената открита процедура конкретизира
условията на концесията и задълженията на
концесионера, както следва:
2.1. Размер на дължимото концесионно
възнаграждение за всяка календарна година,
определен съгласно Методиката за определяне
на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове – обекти на
концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона
за устройството на Черноморското крайбрежие,
приета с Постановление № 277 на Министерския
съвет от 2019 г. (ДВ, бр. 88 от 2019 г.), съгласно
предложения от „СИС 2012“ – ЕООД, размер
на отчисленията от базата за изчисляване на
размера на концесионното възнаграждение
(роялти), равен на 10,30 на сто.
2.2. За целия срок на договора за концесия
предложените цена за един чадър – в размер
до 10 лв. с ДДС при ставка 20 на сто, и за
един шезлонг – в размер до 10 лв. с ДДС при
ставка 20 на сто, без да се увеличават за срока
на концесията.
2.3. Предложение за инвестиции за мерки
относно опазването на околната среда и защитените територии и за организацията на
целогодишно санитарно-хигиенно поддържане
на охраняваните части от морския плаж и
прилежащата акватория за срока на концесията в размер 436 262 лв. с ДДС за целия
срок на договора за концесията.
3. Оправомощава министъра на туризма:
3.1. Да сключи концесионен договор със
„СИС 2012“ – ЕООД, в едномесечен срок от
влизането в сила на решението.
3.2. Да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с
изпълнението на концесионния договор, да
организира контрола по изпълнението на
концесионния договор, както и да предявява
вземанията на концедента по съдебен ред и
да представлява държавата по дела, свързани
с изпълнението на договора.
4. Концесионният договор се сключва при
условията на това решение, Решение № 2 на
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Министерския съвет 2020 г. и подадената от
„СИС 2012“ – ЕООД, оферта за участие в
процедурата за възлагане на концесия.
5. При отказ за сключване на договора по
т. 4 спечелилият процедурата за възлагане
на концесия участник губи гаранцията за
участие в откритата процедура за възлагане
на концесия.
6. Решението подлежи на обжалване относно
неговата законосъобразност по реда на глава
шеста от Закона за концесиите пред Комисията
за защита на конкуренцията в 10-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3035

РЕШЕНИЕ № 266
ОТ 21 АПРИЛ 2020 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
За кона за подзем н и те богатс т ва – ск а л
нооблицовъчни материали – варовици, от
находище „Чинка – 2“, участъци „Чинка – 2
запа д“ и „Чинка – 2 изток“, разположе
но в землището на с. Голяма Чинка, об
щина Кру мовград, област Кърд жа ли, на
„ГУГУЛАНОВИ“ – ООД, гр. Кърджали
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона за
подземните богатства и мотивирано предложение на министъра на енергетиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет – експлоатация на подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните
богатства (ЗПБ) – скалнооблицовъчни материали – варовици, от находище „Чинка – 2“,
участъци „Чинка – 2 запад“ и „Чинка – 2 изток“, разположено в землището на с. Голяма
Чинка, община Крумовград, област Кърджали,
описано в Акт за изключителна държавна
собственост № 1677 от 24 юли 2019 г., утвърден от министъра на регионалното развитие
и благоустройството, която се извършва със
средства на концесионера и на негов риск.
2. Определя концесионна площ с общ
размер 81,7 дка, която включва два контура,
индивидуализирани с координатите на точки,
съответно за контур 1 – от № 1 до № 7, и за
контур 2 – от № 1 до № 18, в Координатна
система „БГС 2005“ съгласно приложението.
В тези граници концесионната площ включва:
2.1. Площта на находище „Чинка – 2“, участъци „Чинка – 2 запад“ и „Чинка – 2 изток“,
както следва:
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2.1.1. участък „Чинка – 2 запад“ с размер
70,8 дка, индивидуализ ирана с координати на
точки от № 1 до № 13 в Координатна система
„1970 г.“, съгласно специализирана карта и
координатен регистър – неразделна част от
концесионния договор;
2.1.2. участък „Чинка – 2 изток“ с размер
9,3 дка, индивидуализирана с координати на
точки от № 1 до № 7 в Координатна система
„1970 г.“, съгласно специализирана карта и
координатен регистър – неразделна част от
концесионния договор.
2.2. Площите, необходими за осъществяване
на дейностите по концесията извън добива.
3. Определя срок на концесията 35 години.
Началният срок на концесията е датата на
влизането в сила на концесионния договор.
4. Концесионният договор влиза в сила
от датата на предоставянето на банковата
гаранция по т. 8.1.1.
5. Определя пряко за концесионер „ГУГУЛАНОВИ“ – ООД, гр. Кърджали – титуляр на
Удостоверение за търговско откритие № 550
от 7 март 2019 г., издадено от министъра на
енергетиката.
6. Концесията да се осъществява при следните условия:
6.1. Добивът на подземното богатство по
т. 1 се осъществява след съгласуване и/или
одобрение от министъра на енергетиката на
проектите и плановете по т. 7.2.3, изготвени
въз основа на мерките и условията в Решение № Х А-50 -ПР/2018 г. на директора на
РИОСВ – Хасково. Решението е приложение –
неразделна част от проекта по т. 7.2.3.1.
6.2. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху горските територии
и земеделските земи, културните ценности,
националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната
инфраструктура от републиканската пътна
мрежа.
6.3. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица освен
с разрешение на Министерския съвет при
условията и по реда на действащото законодателство.
6.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
6.4.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
6.4.2. да не допуска наднормено натоварване
със замърсители на околната среда на обектите, подлежащи на здравна защита съгласно
§ 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на
Наредбата за условията и реда за извършване
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на оценка на въздействието върху околната
среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 25
от 2003 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2006 г., бр. 80
от 2009 г., бр. 29 от 2010 г., бр. 3 от 2011 г.,
бр. 94 от 2012 г., бр. 12 от 2016 г., бр. 55 от
2017 г., бр. 3 от 2018 г. и бр. 31 и 67 от 2019 г.),
и да не предизвиква нарушаване на здравните
изисквания за обектите с обществено предназначение по § 1, т. 9 от допълнителната
разпоредба на Закона за здравето;
6.4.3. да не нарушава режима на експлоатация на санитарно-охранителните зони
около водоизточници и съоръжени ята за
питейно-битово водоснабдяване и съоръжения за минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни
нужди, и да спазва мерките за подобряване
състоянието на водите, както и забраните
и ограниченията в Плана за управление на
речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г. за
Източнобеломорския район;
6.4.4. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените техническ и и технологични
стандарти;
6.4.5. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
6.4.6. да спазва указанията, давани от министъра на енергетиката при съгласуване на
проектите;
6.4.7. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия;
6.4.8. да не разкрива и да не предоставя
на трети лица документация и информация
по чл. 13 от ЗПБ, свързана с обекта на концесията, без изрично писмено съгласие от
министъра на енергетиката.
6.5. За упражняване на правата и за изпълнение на задълженията по концесията
не се изискват задължителни подобрения в
находището.
6.6. Концесионерът може да упражнява
концесионна дейност само върху земя от
концесионната площ, върху която е придобил съответни права, и след приключване
на необходимите процедури за промяна на
предназначението є при условията и по реда
на действащото законодателство.
6.7. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа
на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който включва концесионната
площ и пътните връзки между обекта на
концесията и местните и/или републиканските пътища.
7. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
7.1. Основни права на концесионера:
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7.1.1. да добива подземни богатства – скалнообл и цовъч н и мат ериа л и – варови ц и, в
границите на находището по т. 1;
7.1.2. право на собственост върху добитите за
срока на концесията подземни богатства – скалнооблицовъчни материали – варовици;
7.1.3. право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка на
подземните богатства за срока на концесията;
7.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на
находище „Чинка – 2“, участъци „Чинка –
2 запад“ и „Чинка – 2 изток“, складиране,
преработка, транспорт и продажба на подземните богатства по т. 1;
7.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се
определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за
допълнително добиваните полезни изкопаеми;
7.1.6. да ползва за срока на концесията
съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и
техническа документация и информация за
находището по т. 1.
7.2. Основни задължения на концесионера:
7.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
7.2.1.1. изпълнява съгласуваните и/или одобрените проекти и планове, които се изискват
с това решение и с концесионния договор;
7.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещо разработване на находището;
7.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
7.2.1.4. управлява и опазва компонентите и
факторите на околната среда при условията на
чл. 6 от Закона за опазване на околната среда;
7.2.1.5. управлява отпадъците от добива и
първичната преработка на подземните богатства в съответствие с плана за управление
на минните отпадъци, одобрен от министъра
на енергетиката;
7.2.2. да внася концесионното плащане при
условия и в срокове, определени в концесионния договор;
7.2.3. да изработи и представи за съгласуване и/или за одобрение от министъра
на енергетиката, а при необходимост – и на
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други компетентни държавни органи, при
условия, по ред и в срокове, определени в
концесионния договор:
7.2.3.1. цялостен работен проект за добив и
първична преработка; след съгласуването му
цялостният работен проект става неразделна
част от концесионния договор;
7.2.3.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична
преработка – при възникнала необходимост
от това; в тези случаи концесионерът уведомява РИОСВ – Хасково, за уточняване на
необходимостта от провеждане на процедури
по реда на нормативната уредба по опазване
на околната среда преди съгласуването от
министъра на енергетиката на измененията
и допълненията на цялостния работен проект
за добив и първична преработка;
7.2.3.3. годишен работен проект за добив
и първична преработка за всяка година от
срока на концесията; след съгласуването му
годишният работен проект става неразделна
част от концесионния договор;
7.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи, представляващ неразделна част от проекта по т. 7.2.3.1;
концесионерът представя на министъра на
енергетиката на всеки 5 години от срока на
концесията актуализация на проекта за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи;
7.2.3.5. годишен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи за
всяка година от срока на концесията, представляващ неразделна част от съответния
проект по т. 7.2.3.3;
7.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци; след одобряване от министъра
на енергетиката планът за управление на
минните отпадъци става неразделна част от
концесионния договор;
7.2.4. да уведомява компетентните държавни
органи при условия и по ред, определени в
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху горските територии и
земеделските земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната и
обществения ред, пътищата и пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа;
7.2.5. да съставя и води геоложка и техническа документация за дейностите по концесията съгласно изискванията на действащото
законодателство;
7.2.6. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени с концесионния договор:
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7.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите и
действително продадени количества варовици
и среднопретеглената им продажна цена за
отчетния период, както и отчети за дължимото концесионно плащане за съответното
шестмесечие;
7.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния работен проект за добив и първична
преработка и за вложените инвестиции през
изтеклата година, както и за изменението на
запасите и ресурсите, включващ необходимите
документи и доказателства, удостоверяващи
верността на посоченото в отчета;
7.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните
запаси и ресурси в находището при доказана
необходимост от ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите
земи, както и при прекратяване на концесионния договор;
7.2.7. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документация
та, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
7.2.8. да спазва стриктно изискванията
на чл. 160, ал. 2 от Закона за културното
наследство;
7.2.9. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
7.2.10. да извърши ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация
на засегнатите земи за своя сметка, при условия и в срокове, определени в съгласувания
проект по т. 7.2.3.4;
7.2.11. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесията по
т. 1 при условия и по ред, определени в концесионния договор.
7.3. Основни права на концедента:
7.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
7.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително:
7.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията
по т. 7.2.6;
7.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
7.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право
на собственост върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа документация;
7.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени в концесионния договор, изцяло
или част от банковите гаранции по т. 8.1.1
и 8.1.2;
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7.3.5. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение
от страна на концесионера на което и да е
от задълженията по това решение и/или по
договора и/или при нарушаване на условие
за осъществяване на концесията.
7.4. Основни задължения на концедента:
7.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
7.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор;
7.4.3. да не разкрива и да не предоставя
на трети лица документация и информация
по чл. 13 от ЗПБ, свързана с обекта на концесията, без изрично писмено съгласие от
концесионера.
8. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
8.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението
на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване
на годишна вноска от обезпечението по т. 8.2,
данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението
за концесионно плащане, лихви за забавено
изпълнение на задължението за плащане на
ДДС, както и неустойки при неизпълнение
на всяко едно непарично задължение или при
нарушаване на условие по концесията:
8.1.1. за първата година от срока на концесията гаранцията е в размер 3202 лв. и се
предоставя не по-късно от 14 дни след датата
на подписване на концесионния договор;
8.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 100 на сто от стойността
на концесионното плащане за предходната
година, с начислен ДДС, но не по-малко от
стойността на минималното годишно концесионно плащане, с начислен ДДС, и се
предоставя на концедента до 31 януари на
съответната година;
8.1.3. банковите гаранции по т. 8.1.1 и 8.1.2
следва да са валидни до 28 февруари на следващата година;
8.1.4. при усвояване изцяло или на част от
гаранцията по т. 8.1.1 или т. 8.1.2 концесионерът е длъжен да възстанови нейния размер в
10-дневен срок от уведомлението на концедента
за усвояването є.
8.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи. Видът
на финансовото обезпечение и предвиденият
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размер на средствата се договарят между
страните в концесионния договор.
8.3. Неустойки и лихви при неизпълнение
на договорните задължения или при нарушаване на условие по концесията. Формите на
неизпълнение, условията и редът за тяхното
установяване, както и видът и размерът на санкциите се определят в концесионния договор.
9. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, концесионно плащане, върху размера на което се
дължи ДДС, както следва:
9.1. Парични концесионни плащания за
срока на концесията, дължими на 6-месечни
вноски, като срокът на плащане е 30-о число
на месеца, следващ отчетния период.
9.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
9.3. Размерът на всяко плащане се определя
конкретно за всяка 6-месечна вноска, като
4 на сто (за скалнооблицовъчни материали)
и 7 на сто (за трошените фракции) от базата
за изчисляване на концесионното плащане се
умножи по добитото количество подземно богатство за съответния отчетен период, съгласно
чл. 1, ал. 1 и 2 от Методиката за определяне
на конкретни я размер на концесионното
възнаграждение за добив на строителни и
скалнооблицовъчни материали – приложение
№ 4 към чл. 11 от Наредбата за принципите
и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни
богатства по реда на Закона за подземните
богатства, приета с Постановление № 127
на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ,
бр. 59 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.).
9.4. Концесионното плащане за единица
добито подземно богатство по т. 9.3 не може
да бъде по-ниско от съответните стойности,
получени съгласно чл. 1, ал. 3, т. 2, буква „а“ –
варовици за скалнооблицовъчни материали, и
съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква „а“ – варовици
за трошени фракции, и ал. 4 от Методиката – приложение № 4 към чл. 11 от Наредбата
по т. 9.3, и Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г. относно краткосрочната
статистика и последващите му изменения.
9.5. Минималният размер на концесионното
плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) от срока на концесията не може да бъде
по-малък от сумата, определена на базата
на 30 на сто от предвидения средногодишен
добив за срока на концесията – 300 куб. м/
шестмесечие варовици, и предвидените стойности за единица добито подземно богатство
по т. 9.4, както следва:
9.5.1. 81 куб. м/шестмесечие добити варовици за скалнооблицов ъчни материали, и

БРОЙ 38

ДЪРЖАВЕН

9.5.2. 219 куб. м/шестмесечие (534 тона)
добити варовици за трошени фракции.
9.6. Размерът на концесионното плащане по
т. 9.3 и минималният размер на концесионното
плащане по т. 9.4 и 9.5 се променят с допълнително споразумение към концесионния
договор при промяна на законодателството,
уреждащо реда за тяхното определяне.
9.7. Министърът на енергетиката на основание чл. 61, ал. 3 от ЗПБ превежда по бюджета
на Община Крумовград цялото извършено
концесионно плащане, без ДДС.
9.8. Концесионерът не дължи концесионно
плащане за времето на реализиране на дейностите, предвидени в съгласуван проект за
техническа ликвидация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи, при
условие че не се извършва добив на подземни
богатства, при условия и по ред, определени
в концесионния договор.
10. Оправомощава министъра на енергетиката:
10.1. Да п роведе п реговори и ск лючи
концесионния договор с „ГУГУЛАНОВИ“ –
ООД, гр. Кърджали, в срок до 6 месеца от
влизането в сила на решението за предоставяне на концесия.
10.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
10.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
10.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на концесионния договор.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към т. 2
Координатен регистър
на граничните точки на концесионната площ
на находище „Чинка 2“, участъци „Чинка – 2
запад“ и „Чинка – 2 изток“ в Координатна
система „БГС 2005“
Участък „Чинка – 2 изток“
№

X

Y

1.

4585726.6

505372.2

2.

4585665.2

505429.7

3.

4585626.4

505361.2

4.

4585580.2

505288.1

5.

4585610.0

505270.9
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6.

4585640.2

505281.8

7.

4585657.6

505316.3

Участък „Чинка – 2 запад“
№

X

Y

1.

4586034.8

504904.5

2.

4586025.8

505023.2

3.

4585993.9

505107.6

4.

4585921.5

505198.9

5.

4585883.5

505167.0

6.

4585821.5

505116.2

7.

4585779.5

505001.1

8.

4585747.9

505043.8

9.

4585719.3

505038.7

10.

4585742.1

505012.3

11.

4585755.4

504987.6

12.

4585769.1

504992.4

13.

4585772.0

504977.1

14.

4585783.9

504946.3

15.

4585814.2

504912.2

16.

4585814.1

504843.7

17.

4585839.5

504770.4

18.

4585963.9

504849.6

3036

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ

за съвместно възлагане на обществени поръч
ки при мерки за медицинско противодействие
(Ратифицирано със закон, приет от 44-то
Народно събрание на 20 март 2020 г. – ДВ,
бр. 26 от 2020 г. В сила за Република България от 9 април 2020 г.)
Настоящото Споразумение за съвместно
възлагане („Споразумението“) е сключено
от и между следните Договарящи страни:
Европейската комисия („Комисията“), която е представлявана за целите на настоящото
Споразумение от Европейския комисар за
здравеопазване – Тонио Борг, и Генералния
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директор на Генерална дирекция „Здраве
опа зва не и за щ и та на по т реби т ел и т е“ –
Паола Тестори Коджи,
и
следните страни – членки на Европейския съюз:
1) Кралство Белгия;
2) Република България;
3) Чешка република;
4) Кралство Дания;
5) Федерална република Германия;
6) Република Естония;
7) Ирландия;
8) Република Гърция;
9) Кралство Испания;
10) Френска република;
11) Република Хърватия;
12) Италианска република;
13) Република Кипър;
14) Република Латвия;
15) Република Литва;
16) Велико Херцогство Люксембург;
17) Унгария;
18) Република Малта;
19) Кралство Нидерландия;
20) Република Австрия;
21) Република Полша;
22) Португалска република;
23) Румъния;
24) Република Словения;
25) Словашка република;
26) Република Финландия;
27) Кралство Швеция.

(4)

(5)

(6)

ПРЕАМБЮЛ
К АТО СЕ ИМА ПРЕДВИД:
(1) В торият подпараграф на член 168(1)
от Договора за функционирането на
Европейския съюз („Договора“), който
предвижда, че „Действията на Съюза,
които допълват националните политики, са насочени към подобряването
на общественото здраве, предотвратяването [...] на болести [...]. Подобни
дейст ви я ще обх ващат [...] борбата
със сериозни трансгранични здравни
заплахи“.
(2) Това, че борбата с трансграничните
запл ахи, като например грипна пандем и я, може да б ъде ос ъщес т вена
ч рез ва кси на ц и я, п редо т вратя ва ща
потенциално сериозни заболявания и
дори смърт.
(3) Това, че в Заключенията си от 13 септември 20101 Съветът покани Комисията да докладва за и да разработи
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st13/
st13420-re01.en10.pdf
1

(7)
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механизъм за съвместно възлагане на
поръчка за ваксини и антивирусни лекарствени продукти, който би позволил
на държавите членки доброволно да
приемат общи подходи при преговорите
за сключване на договори с индустрията, които ясно да адресират въпроси,
като отговорност, наличност и цена на
лекарствените продукти, а също така
и конфиденциалност.
Н а с р е щ а н а С ъ в е т а п о з а е т о с т,
социална политика, здравеопазване
и защита на потребителите на 6 и
7 декем ври 2 010 2 по -г ол я мат а час т
от държавите членки се съгласиха,
че най-подходящите средства за провеждането на процедури за съвместно
възлагане на поръчки за пандемни
ваксини би било съставянето на рамкови договори, които държавите членки
биха могли да сключват доброволно.
Ч лен 5(1) на Решение № 1082/2013/ЕС
на Европейския парламент и на Съвета
от 22 октомври 20133 разшири обхвата
на този подход отвъд ваксините и антивирусните лекарствени продукти срещу грипна епидемия. В съответствие
с този член институциите на Съюза
и държавите членки могат да бъдат
включени в процедура за съвместно
възлагане на поръчка с оглед предварително закупуване на медицински
мерки за противодействие на сериозни трансгранични здравни заплахи.
О чаква се съвместното възлагане на
поръчки да укрепи покупателната възможност на Договарящите страни и да
осигури равен достъп до медицински
мерки за противодействие срещу сериозни трансгранични здравни заплахи.
С ключването на Рамковото споразумение за съвместно възлагане на поръчка
не води до задължение на договарящите страни да участват впоследствие в
процедури по възлагане на поръчка,
започнати с цел придобиване на медицински мерки за противодействие
на базата на това Споразумение.

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/
docs/pressdata/en/lsa/118254.pdf
3
Решение № 1082/2013/ЕС на Европейския пар
ламент и на Съвета от 22 октомври 2013 за сериозните трансгранични здравни заплахи и отменяща
Решение № 2119/98/ЕК (OJ L 293, 5.11.2013, стр. 1).
Разпоредба (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври
2012 за финансовите правила, приложими към
общия бюджет на Съюза и отменяща Разпоредба
на Съвета (ЕК, Евратом) № 1605/2002 (OJ L 298,
26.10.2012, стр. 1).
2
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(8) З
 а целите на снабдяването с медицински мерки за противодействие срещу
сериозни трансгранични заплахи за
зд ра ве т о Дог оваря щ и т е с т ра н и с а
решили да се ангажират в съвместни
действия в рамките на значението на
третия подпараграф от член 104(1) на
Разпоредба (ЕС, Евратом) № 966/2012
на Европейския парламент и на Съвета 4 .
(9) Договарящите страни възнамеряват да
извършват съвместните действия чрез
подписването на договори за закупуване на медицински мерки за противодействие срещу сериозни трансгранични
здравни заплахи след провеждането на
една или повече съвместни процедури
за възлагане на поръчка в рамките на
значението на Делегиран регламент
на ЕС № 1268/2012 на Комиси ята 5 ,
както е заложено в Член 5 от Решение
№ 1082/2013/ЕС.
(10) Н ищо в т ова Споразу мен ие н я ма
да окаже влияние върху правата и
задълженията на държавите членки
и Комисията по Договора за функциониране на ЕС и постигането на
целите на Европейския съюз, и поконкретно в сферата на общественото
здравеопазване,
ДОГОВАРЯЩИТЕ СЕ СТРАНИ
СЕ СЪГЛАСИХ А
с условията по-долу, включващи
следните приложения:
Приложение I – Декларация за липса на
конфликт на интереси и защита на конфиденциалността, която трябва да се предостави
от членовете на оценяващия/ите комитет/и,
в съответствие с Член 37(5).
Приложение II – Потвърж дение за завършване на националните процеду ри за
одобрение на настоящото Споразумение или
за отсъствие на нужда от такива процедури,
както е посочено в Член 51(4).
Приложение III – Съгласие за участие в
работата на Управляващия комитет на Рамково споразумение за съвместно възлагане на
Разпоредба (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012
за финансовите правила, приложими към общия
бюджет на Съвета и отменяща Разпоредба (ЕК,
Евратом) № 1605/2002 (OJ L 298, 26.10.2012, стр. 1).
5
Делегирана разпоредба на ЕС № 1268/2012 на
Комисията от 29 октомври 2012 за правилата
за приложение на Разпоредба (ЕК, Евратом)
№ 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета
за финансовите правила, приложими към общия
бюджет на Съюза (OJ L 362, 31.12.2012, стр. 1).
4
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поръчка като наблюдател, както е посочено
в първия параграф на Член 52.
Приложение IV – Списък на автентичните
езикови версии на настоящото Споразумение,
както е посочено в Член 51(1).
Раздел I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Член 1
Предмет
1. Настоящото Споразумение дава възможност на Договарящите страни да придобият
медицински мерки за противодействие чрез
възлагането на договори на базата на процедура за съвместно възлагане на поръчка.
2. Настоящото Споразумение определя
практическите условия, регулиращи съвместното възлагане на поръчка, в съответствие с
третия параграф на Член 133 от Правилника
за прилагане.
3. Настоящото Споразу мение обх ваща
допълнителни въпроси, като например:
i. управление на рамковите договори;
ii. и зв ърш в а не н а в ся к а к ви с ъ де бн и
производства, произтичащи от процедурата за съвместно възлагане на
поръчка или рамковите договори, или
от неспазване на Договора; и
iii. п риятелско уреждане на каквито и
да е спорове, възникнали между Договарящите страни.
4. Лице, което не е страна по настоящото
Споразумение, няма да има право да прилага или да се възползва от каквито и да е
права или облаги, заложени в разпоредбите
на настоящото Споразумение.
5. Настоящото Споразумение не засяга
правото на Договарящите ст рани да извършват процедури по възлагане на поръчка
извън рамките на настоящото Споразумение,
дори когато подобно възлагане на поръчка
включва придобиването на медицински мерки
за противодействие, формиращи предмета
на процеду ра за съвместно възлагане на
поръчка или рамков договор, или включват
икономически оператори или изпълнители,
у частващи в търга за, или са подписали
рамков договор в съответствие с процедура
за съвместно възлагане на поръчка според
настоящото Споразумение.
Член 2
Определения
1. Всички определения в настоящото Споразумение, изведени от или дефинирани във
Финансовия регламент или Правилника за
прилагане, ще носят същото значение, както
в гореупоменатите актове.
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За целите на настоящото Споразумение:
(a) „Медицински мерки за противодействие“
означава всякакви лекарствени продукти,
медицински изделия, други стоки или услуги,
които имат за цел да се борят със сериозни
трансгранични здравни заплахи, както е заложено в Решение № 1082/2013/ЕС;
(b) „Договорът“ означава Договора за
функциониране на Европейския съюз;
(c) „Рамков договор“ означава рамков договор, заложен в Член 101(2) от Финансовите
регламенти и Членове 121 и 122 от Правилника
за прилагане, като резултат от процедура за
съвместно възлагане на поръчка, проведена
в съответствие с настоящото Споразумение;
(d) „Договаряща страна“ означава страна,
която е подписала настоящото Споразумение;
(e) „Икономически оператор“ означава
всяко физическо или юридическо лице или
обществена организация, които предлагат медицински мерки за противодействие на пазара;
(f) „Изпълнител“ означава физическо или
юридическо лице, с което е бил сключен договор за възлагане на поръчка след провеждането на процедура за възлагане на поръчка
в съответствие с настоящото Споразумение;
(g) „Финансов регламент“ означава Регламент № 966/2012 (ЕС, Евратом) на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври
2012 г. за финансовите правила, приложими
към общия бюджет на Съюза, и отменящ Разпоредба на Съвета (ЕС, Евратом) № 1605/2002;
(h) „Правилник за прилагане“ означава
Делегирана разпоредба (ЕС) № 1268/2012 на
Комисията от 29 октомври 2012 г. за правилата
за прилагане на Разпоредба (ЕС, Евратом)
№ 966/2012 на Европейския парламент и на
Съвета за финансовите правила, приложими
към общия бюджет на Съюза;
(i) „Директен договор“ означава обществен
договор, както е заложено в Член 101(1) на
Финансовия регламент, който е резултат от
проведена процедура за съвместно възлагане на поръчка в съответствие с настоящото
Споразумение и подписан от изпълнител или
една или повече Договарящи страни;
(j) „Конкретен договор“ означава конкретен договор, както е заложено в Член 122 от
Правилника за прилагане, сключен между
Договорна страна и изпълнител на базата на
рамков договор;
(k) „Участваща Договаряща страна“ означава Договаряща страна, участваща в процедура за съвместно възлагане на поръчка за
конкретни медицински мерки за противодействие, проведена в съответствие с настоящото
Споразумение;
(l) „Управляващи комитети“ означава Управ-
ляващ комитет на Рамковото споразумение за
съвместно възлагане на обществени поръчки
и един или повече Управляващ комитет за
специфични тръжни процедури;
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(m) „Персонал“ означава всяко лице, работещо за Договаряща страна;
(n) „Работа с“ информаци я и ли док ументация означава генериране, обработка,
съхранение, изпращане или унищожаване на
информация или документи;
(o) „Лица, работещи във връзка с настоящото Споразумение“ означава всяко лице,
работещо за някоя от Договарящите страни
във връзка с настоящото Споразумение без
значение дали са наети, или не от тази Договаряща страна;
(p) „Съд“ означава Съда на Европейския
съюз;
(q) „Трета страна“ означава всяко физическо
или юридическо лице, обществена организация или група от такива, която не е страна
по настоящото Споразумение.
Член 3
Правила, уреждащи процедурата за съвместно
възлагане на поръчка
1. Първият параграф на Член 133 от Правилника за прилагане ще бъде в сила за настоящото Споразумение. В случай на конфликт
Финансовият регламент и Правилникът за
прилагане ще имат предимство по отношение
на настоящото Споразумение.
2. Следните разпоредби са в сила по отношение на информацията, обработвана според
настоящото Споразумение:
(a) Член 339 от Договора за задължението
за професионална тайна;
(b) Член 57 от Финансовия регламент;
(c) Член 32 от Правилника за прилагане по
отношение липсата на конфликт на интереси;
(d) вторият подпараграф от Член 113(2)
на Финансовия регламент за неразкриването
на определена информация, произтичаща от
процедурата за възлагане на поръчка; и
(e) Член 155(3) от Правилника за прилагане
за тайната при търговете.
3. Без да засяга действието на първия
параграф на Член 133 от Правилника за
прилагане, всяка държава членка ще носи
отговорност в съответствие с всички процедурни изисквания според националното си
законодателство.
Член 4
Пълномощия, предоставени на Комисията от
името на Договарящите страни
1. Когато е приет обвързващ акт от Комисията във връзка със и в съответствие с
настоящото Споразумение, този акт ще бъде
обвързващ за всички Договарящи страни или,
където е приложимо, само за Договарящите
страни, които актът засяга.
2. При условията на настоящото Споразумение всяка Договаряща страна упълномощава
Комисията да действа от нейно име в съответствие със законодателството на Съюза при:
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(a) провеждането на процедурата (процедурите) по съвместно възлагане на поръчка,
вк лючително възлагането на рамков или
директен договор/и;
(b) управлението на рамковия договор (рамковите договори), включително подписването
на каквито и да е изменения с несъществен
характер в съответствие с Член 122 от Правилника за прилагане.
Конкретни договори, подписани вследствие на проведена процедура за съвместно
възлагане на поръчка в съответствие с настоящото Споразумение, ще бъдат сключвани и
управлявани на индивидуална база от всяка
от Договарящите страни в съответствие с
Член 27.
3. Договарящите страни упълномощават
Комисията да действа като техен единствен
представител при започването и защитата на
всякакви съдебни производства от изпълнител
по рамков договор, с изключение на каквито и да е съдебни производства, повдигнати
срещу някоя от Договарящите страни според
конкретен договор, базиращ се на сключен
рамков договор, в съответствие с Член 122
от Правилника за прилагане.
Комисията, в качеството си на единствен
представител на Договарящите страни, ще
търси мнението на конкретния Управляващ
комитет за специфични тръжни процедури
(УКСТП) за провеждането на каквито и да е
съдебни производства, включени в този параграф, при първа възможност, в съответствие
с Член 7 от настоящото Споразумение.
4. Договарящите страни упълномощават
Комисията да действа като техен единствен
представител при започването на каквито и
да е съдебни производства срещу изпълнител
по рамков договор, с изключение на каквито
и да е съдебни производства по конкретен договор, базиращ се на сключен рамков договор,
в съответствие с Член 122 от Правилника за
прилагане.
Пълномощията на Комисията, заложени в
първия подпараграф, са предмет на одобрение
от съответните УКСТП за започването на
подобни съдебни производства в съответствие
с Член 7 при предложение от у частваща
Договорна страна или от Комисията. Следователно, Комисията ще търси мнението
на съответните УКСТП за провеждането на
каквито и да е съдебни производства, включени в този параграф, при първа възможност,
в съответствие с Член 7 от настоящото Споразумение.
5. Комисията има право да урежда всички
спорове, съдебни производства, започнати
според параграфи 3 и/или 4, след одобрение на
съответните УКСТП, базирайки се на предложение в този смисъл, от участваща Договаряща
страна или от Комисията в съответствие с
Член 7 от настоящото Споразумение.
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Раздел II
ОРГАНИЗАЦИЯ
Г л а в а

I

УПРАВЛЯВАЩИ КОМИТЕТИ
Член 5
Задължения
1. Създава се Управляващ комитет на
Рамковото споразумение за съвместно възлагане на обществени поръчки (УКРССВОП).
УКРССВОП ще носи отговорност за координирането на въпросите, свързани с предмета
на настоящото Споразумение, включително:
(a) решения, по-специално за типа медицински мерки за противодействие, които
трябва да бъдат доставени според настоящото
Споразумение, и реда, по който те ще бъдат
организирани във времето;
(b) каквито и да е съдебни производства
според настоящата процедура за съвместно
възлагане на поръчка, засягащи всички Договарящи страни;
(c) процеса, необходим за решаването на
несъответствия по настоящото Споразумение
от някоя от Договарящите страни;
(d) решаване на спорове между две или
повече Договарящи страни в дух на добра воля;
(e) изменения в настоящото Споразумение
в съответствие с Член 46.
Ако е приет обвързващ акт от УКРССВОП
съгласно този параграф, той ще бъде обвързващ за всички Договарящи страни.
2. Участващите Договарящи страни ще създадат УКСТП, който ще носи отговорност за
координирането на въпроси, свързани с предмета на конкретната поръчка, включително:
(a) конкретна процеду ра за съвместно
възлагане на поръчка;
(b) всякакви съдебни производства според
рамковия договор;
(c) определяне и прилагане на критерии
за разпределение в съответствие с Член 17(1);
(d) временни отклонения от критериите за
разпределение в съответствие с Член 17(2).
Когато е приет обвързващ акт от УКСТП
съгласно този параграф, този акт ще бъде обвързващ за участващите Договарящи страни.
3. Управляващите комитети ще предоставят мнения или одобрения в съответствие
с Член 7, както се изисква по настоящото
Споразумение.
4. Освен ако не е посочено друго в настоящото Споразумение, Управляващите комитети
ще гласуват по предложения от Комисията.
Член 6
Състав и членство
1. Управляващите комитети ще се състоят
от един представител на всяка от Договарящите страни. Член на комитета може да бъде
заместен от алтернативен такъв.
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Само персонал на Договарящата страна
може да бъде член на Управляващите комитети или алтернативен представител.
2. Членовете на Управляващите комитети и техните алтернативни представители в
зависимост от техните процедурни правила
могат да бъдат подпомагани от съветници.
3. Срещата на Управляващите комитети
ще бъде председателствана от представител
на Комисията или негов алтернативен представител („Председател“).
Когато не се обръща към срещата в качеството си на Председател, представителят
на Комисията ще уточнява, че изразява конкретна позиция на Комисията в качеството
си на Договаряща страна.
4. Комисията ще осигури секретариата на
Управляващите комитети.
5. В рамките на четиринадесет дни от
подписването на настоящото Споразумение
Договарящите страни ще предоставят на Комисията информация за имената и контактите
на своите членове на УКРССВОП, техните
алтернативни представители, както и на съветниците, които ще им помагат.
Договарящите страни, които желаят да
участват в съвместното възлагане на поръчка
за конкретни медицински мерки за противодействие, в рамките на четиринадесет дни от
вземането на решение на УКРССВОП в това
отношение ще предоставят на Комисията информация за имената и контактите на своите
членове от УКСТП, техните алтернативни
представители, както и на съветниците, които
ще им помагат.
Комисията ще състави списък на лицата,
посочени във втория подпараграф, основаващи се на информацията, предоставена от
Договарящите страни. Договарящите страни
ще уведомяват ответната страна за каквито
и да е промени по имената и/или контактите
на тези лица.
6. Управляващите комитети ще одобрят
собствени процедурни правила с мнозинство на
членовете си по предложение на Председателя.
7. Председателят в рамките на четиринадесет дни от срещата на УКРССВОП или УКСТП
ще предостави на членовете на съответния
комитет протокол от срещата.
Член 7
Процедура за мнения и одобрения на Управ
ляващите комитети
1. Където Договорът изисква УКРССВОП
или УКСТП да предоставят мнение или одоб
рение на представено предложение, членовете
на съответния Координационен комитет ще
се стремят да действат единодушно.
Въздържането от гласуване на членове от
УКРССВОП или УКСТП няма да попречи
на съответния Координационен комитет да
постигне общо съгласие.
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В случай че членовете на УКРССВОП или
УКСТП не могат да постигнат общо съгласие,
те ще гласуват. Председателят ще прецени
кога да обяви гласуването.
2. Мнение на Координационния комитет
ще бъде прието чрез общо съгласие или чрез
обикновен вот на мнозинството на членовете
на Комитета.
Мнение, предоставено от Координационния
комитет по предложение, изложено пред него
в съответствие с настоящото Споразумение,
няма да бъде обвързващо за Комисията. Все пак
при приемането на предложение Комисията
ще вземе предвид във възможно най-голяма
степен предоставеното мнение.
Счита се, че даден Координационен комитет е одобрил предложение, ако същото е
прието с общо съгласие или с квалифицирано
мнозинство на присъстващите членове или
техните представители.
Като квалифицирано мнозинство се определят 55 % от присъстващите членове на
У К РССВОП и ли тех ни те п редстави тели,
които представляват Договарящите страни
със съответен раздел от поне 65 % от общата
стойност на медицинските мерки за противодействие, обхванати от съвместната процедура
за възлагане на обществена поръчка.
За предложения по въпроси, засягащи
единствено УКСТП, квалифицираното мнозинство ще се определя като 55 % от неговите
членовете, които представляват Договарящите
страни, съставляващи поне 65 % от общата
действителна стойност, или, ако действителната стойност все още не е известна – прогнозната стойност на медицинските мерки за
противодействие, обхванати от засегнатите
Договарящи страни.
3. В случай че предложението не бъде прието
с квалифицирано мнозинство от членовете на
съответния Координационен комитет, присъстващи или представлявани, тогава, без да
се засягат разпоредбите на параграф 5, ще бъде
организирано второ гласуване на последващо
заседание. Чрез дерогация на разпоредбите
от параграф 3 предложението ще се счита
за прието от Управляващия комитет, ако е
прието с обикновено квалифицирано мнозинство на присъстващите или представляваните
членове, гласували от името на Договарящите
страни, чието участие в процедурата възлиза
на поне 50% от общите реални разходи (или
ако реалните разходи все още не са налични,
изчислените разходи) на медицински мерки за
противодействие, включени в процедурата за
съвместно възлагане на поръчка, или, където
е приложимо, включени от Договарящите
страни в УКСТП. Ако предложението не
може да бъде прието с подобно обикновено
квалифицирано мнозинство, тогава, без да се
засягат разпоредбите на параграф 5, ще бъде
проведено трето гласуване на последващо
заседание. Ако обикновено мнозинство, както
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е дефинирано в първия параграф, отново не
може да бъде постигнато, предложението ще
се счита за одобрено, освен ако срещу него
няма квалифицирано мнозинство.
4. Когато одобрението на предложение
от Координационния комитет е изискано
спешно, Управляващият комитет ще проведе
срещата си чрез телефонна връзка или други
подходящи средства за отдалечена комуникация и последващото гласуване, заложено
в параграф 3, може да бъде проведено на
същата среща.
5. Независимо от първия подпараграф на
параграф 1 параграфи 3 и 4 няма да бъдат
прилагани, когато се изисква единодушно одоб
рение на членовете на Управляващия комитет
в съответствие с настоящото Споразумение.
Г л а в а

I I

КОМИТЕТИ ЗА ОЦЕНК А
Член 8
Задължения
1. Без да се засягат разпоредбите на третия
подпараграф от член 158(1) от Правилника за
прилагане, Комисията ще назначи оценяващ
комитет за оценка на исканията за участие
или търгове според значението на Член 111(5)
от Финансовия регламент.
2. Независимо от параграф 1 Комисията
може да назначи два отделни оценяващи
комитета:
(a) комитет за селекциониране на исканията
за участие или търгове на базата на критерии
за изключване и подбор; и
(b) комитет за оценка на търгове на базата
на критерии за възлагане.
Член 9
Процедура за състав и назначаване
1. Комитетът (Комитетите) за оценка ще
се състои/състоят от:
(a) не повече от три лица, назначени от Комисията в съответствие с първия подпараграф
на Член 158(2) от Правилника за прилагане,
включително когато Комисията не е свързана
с искането за участие или търг;
(b) не повече от пет лица сред номинираните
от участващите Договарящи страни, различни
от Комисията, в съответствие с процедурата, изложена в параграф 2; подобни лица не
могат да са едни и същи като назначените
от Комисията.
Едно и също лице може да бъде член и на
двата комитета за оценка, както е посочено
в Член 8(2). Комитетът за оценка ще бъде
председателстван от член на персонала на Комисията, който е член на съответния комитет.
2. При поискване от страна на Комисията
всяка участваща договорна страна ще номинира един кандидат за членство в комитета за
оценка, подавайки до Председателя попълнена
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молба проформа, придружена с информация
за имената, образованието, професионалните
квалификации и опита на съответното номинирано лице до УКСТП чрез неговия Председател в съответствие с молбата. Молбата ще
бъде одобрена от Комисията след одобрение
от УКСТП в съответствие с процедурата,
заложена в Член 7.
Един кандидат може да бъде номиниран
само от една Договаряща страна. Всяка номинация може да бъде подкрепена от други
участващи Договарящи страни.
Комисията може да откаже да назначи
кандидат, номиниран за членство в комитета
за оценка, когато има основания да счита, че
при кандидата присъства конфликт на интереси в рамките на значението на Член 57 от
Финансовия регламент. В подобен случай
засегнатата/засегнатите Договаряща страна
(Договарящи страни) ще номинира/т друг
кандидат.
3. Комисията ще предложи списък с членове сред номинираните от у частващите
Договарящи страни за одобрение от УКСТП.
Когато има:
a) не повече от пет участващи Договарящи
страни освен Комисията, тя ще предложи
всички номинирани кандидати;
b) при шест или повече участващи Договарящи страни освен Комисията, тя ще
предложи списък от 5 кандидати.
УКСТП ще оцени доколко предложените
кандидати са подходящи. В рамките на четиринадесет дни от датата, на която предложението на Комисията е било изпратено, член
на УКСТП може да изиска от Комисията да:
(a) интервюира някой от номинираните
кандидати;
(b) поиска допълнителна информация от
номинираните кандидати или номиниращите
Договарящи страни;
(c) изиска подаването на имена, образование, професионални квалификации и опит
на допълнителни кандидати, номинирани в
съответствие с параграф 2.
Комисията ще назначи членовете на комитета за оценка, заложени в параграф 1(б)
след одобрение от страна на УКСТП, в съответствие с Член 7.
4. Членове на комитета за оценка няма
да участват в работата на комитета, преди
да са подписали декларация за отсъствие на
конфликт на интереси и защита на конфиденциална информация („Дек ларацията“),
посочена в първи подпараграф на Член 37(5)
по отношение на договорната страна, която
ги е номинирала или посочила, или техния
работодател.
Без да се отменят разпоредбите на третия
подпараграф на този параграф, ако член на
комитета за оценка не е нает от Договаряща
страна, тя ще сключи договор със съответното
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лице, с което последният ще носи пълна отговорност при нарушение на декларацията по
отношение на засегнатата договорна страна.
Всяка Договаряща страна ще бъде отговорна към останалите Договарящи страни за
гарантирането на съответствие с този параграф и за компенсирането на всички вреди в
резултат на нарушение на Декларацията от
член на комитета за оценка, номиниран или
посочен от съответната Договаряща страна.
5. Комисията ще състави списък на членовете на комитета за оценка. Също така
Комисията ще запази надлежно подписани
копия от Декларацията.
6. Членове на комисията/комисиите за
оценка, номинирани от участващи Договарящи
страни, ще бъдат назначавани въз основа на
лични кандидатури (ad personam). При извършването на своите задачи те няма да търсят
или приемат инструкции от институциите на
Съюза, органи, служби или агенции, от което
и да е правителство на договорната страна
или от друг орган. Договарящите страни се
ангажират да уважават този принцип и да не
се опитват да оказват влияние върху членовете на комитета/комитетите за оценка при
изпълнението на техните задачи.
Членове на комитета/комитетите за оценка няма да вземат участие в каквато и да е
дискусия, постигане на общо съгласие или
гласуване, състоящи се на среща на УКСТП,
базиращи се на каквото и да е писмено доказателство от Член 10(3), за което те имат
принос.
7. Членовете на комитета за оценка трябва
да подадат оставка, ако не могат да спазват
Декларацията или са неспособни по друг начин
да изпълняват функциите си, предоставяйки
седемдневно уведомление до Председателя
на УКСТП.
8. Всеки УКСТП член може да поиска отстраняването на член на комитета за оценка
за нарушение на Декларацията или ако по
друг начин е неспособен да изпълнява функциите си. Искането за отстраняване на член
ще изисква одобрение от УКСТП в съответствие с Член 7.
9. След подаването на оставка или отстраняването на член от комитета за оценка,
номиниран от участваща договорна страна,
последната ще номинира нов член в съответствие с процедурата, заложена в параграфи 2
и 3. След подаването на оставка или отстраняването на член от комитета за оценка от
страна на Комисията тя ще посочи нов член.
Член 10
Процедура
1. Комисията ще предостави предложение,
уточняващо подробностите за прилагане на
Член 158(1) от Правилника за прилагане,
според които комисията за оценка трябва

ВЕСТНИК

БРОЙ 38

да оцени и к ласира т ърговете на базата
единствено критерии за възлагане, а където
е необходимо, критериите за изключване и
подбор трябва да бъдат оценени чрез други
подходящи средства, гарантиращи отсъствието
на конфликт на интереси. Предложението ще
бъде предоставено на УКСТП за одобрение в
съответствие с Член 7.
2. Търговете ще бъдат оценявани по недискриминиращ начин. Без да се засягат
разпоредбите на параграф 1, оценяването ще
се базира на критерии за изключване, подбор
и възлагане, заложени в спецификациите от
Член 16(2)(б), или на изискванията, заложени
в който и да е описателен документ за конкурентен диалог.
3. Комитетите за оценка ще пазят писмени архиви за своите оценки в съответствие с
Член 159(1) и (2) от Правилника за прилагане,
които ще бъдат изготвени по общо съгласие.
Ако оценката се извършва чрез два комитета за оценка, както е разпоредено в
Член 8(2), писмен доклад, основаващ се на
критерии за изключване и подбор, може да
бъде изготвен отделно от писмения протокол за оценката, базираща се на критерии
за възлагане.
Г л а в а

I I I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Член 11
Организация на заседания
1. Комиси ята ще свик ва заседани я на
УКРССВОП, УКСТП, комисия/комисии за
отваряне на офертите и комитета/комитетите
за оценка.
2. Доколкото е възможно и в случай на
спешност или непредвидени обстоятелства,
заседанията на УКРССВОП, УКСТП, комисия/
комисии за отваряне на офертите и комитета/комитетите за оценка ще бъдат свиквани
поне четиринадесет дни от насрочената дата
за заседание.
3. Доколкото е възможно и в случай на
спешност или непредвидени обстоятелства
и без да се нарушават разпоредбите на Член
37, информация или документи, свързани със
заседанията, заложени в параграф 1, ще бъдат предоставени на членове от УКРССВОП,
УКСТП, комисия/комисии за отваряне на
офертите и комитета/комитетите за оценка
поне четиринадесет дни преди датата на насроченото заседание.
4. Срещите, заложени в параграф 1, ще се
състоят или на място, посочено от Комисията, или чрез аудио- или видеоконференция.
5. Комисията няма да възстановява разходи
за пътуване, настаняване или други дневни
( per diem) разходи за което и да е лице, номинирано от друга договорна страна и участващо
в срещите, заложени в параграф 1.
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Раздел III
ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА
Член 12
Ролята на Комисията в процедурата за съв
местно възлагане на поръчка
1. Както се изисква от настоящото Споразумение, Комисията ще гарантира цялостното
организиране и подготовка на процедурата
за съвместно възлагане на поръчка и ще
улеснява разрешаването в дух на добра воля
на спорове меж ду Договарящите страни,
произтичащи от настоящото Споразумение
и прилагането на процедурата за съвместно
възлагане на поръчка.
2. Комисията ще действа от свое име и
от името на Договарящите страни, както е
заложено в настоящото Споразумение.
3. Комисията ще бъде единственият представител на Договарящите страни по отношение на икономически оператори, кандидати
или търгове по време на процедурата по
възлагане на съвместна поръчка, включително по всякакви въпроси, произлизащи
във връ зка с п роцед у рата по с ъвмес т но
възлагане на поръчка след възлагането на
рамкови договори.
4. Комисията ще действа като единствен
представител на Договарящите страни по
отношение на всякакви съдебни процедури
в съответствие с Член 4, параграфи от 3 до 5
от настоящото Споразумение.
5. Комисията може да изиска от една или
повече Договарящи страни да є сътрудничат
при защитата или доказването на каквито
и да е съдебни производства. Договарящата
страна, от която това е поискано, ще положи
всички усилия да предостави подобно сътрудничество и ще се въздържа от предприемането
на действия, които биха могли да застрашат
защитата или доказването на подобни съдебни
производства.
Договарящата страна ще сътрудничи на
Комисията, когато тази страна е била упомената към дадения момент.
6. Комисията ще окаже административна
подкрепа в курса на процедурата за съвместно
възлагане на поръчка и рамкови договори.
Това включва:
(a) изготвяне на необходимата документация и административна кореспонденция от
името на Договарящите страни;
(b) съхраняването на протоколи от срещите на УКРССВОП, УКСТП, комитетите
за отваряне на офертите и оценка;
(c) предприемане на подходящи действия
при работа с информация или документи,
свързани с процедурата за съвместно възлагане на поръчка или рамкови договори.
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Член 13
Стартиране на процедурата по възлагане на
поръчка
1. Всеки член на УКРССВОП може да
предложи стартирането на процедура по възлагане на поръчка. Това предложение трябва да
идентифицира медицинските мерки за противодействие, които трябва да бъдат възложени.
Процедура по възлагане на поръчка ще бъде
стартирана, ако поне пет Договарящи страни,
включително Комисията, гласуват в полза
на стартирането на подобна процедура и са
уведомили за това намерение Председателя
на УКРССВОП.
2. След консултация с Договарящите страни, желаещи стартирането на процедура по
възлагане на поръчка, Комисията ще определи
разумен срок, в рамките на който други Договарящи страни могат да изразят интереса
си към участие в процедурата по възлагане
на поръчка.
3. Всяка Договаряща страна, която е изразила интереса си към участие в процедурата
по съвместно възлагане на поръчка, трябва
да детайлизира своите нужди от възлагане на
поръчка към Комисията в рамките на периода, посочен от Комисията след одобрение от
УКРССВОП, в съответствие с Член 7.
Член 14
Вид на процедурата за възлагане на поръчка
1. След началото на процедурата за възлагане на поръчка в съответствие с Член 12
УКСТП ще реши, в съответствие с Член 7,
какъв вид процедура за възлагане на поръчка ще бъде стартиран от изброените в Член
104(1)(а) до (д) от Финансовия регламент на
базата на принципите, изложени в Член 102
от същата разпоредба и членове 127 и 137 от
Правилника за прилагане.
2. Типът на процедурата за възлагане на
поръчка ще бъде уточнен в договорното уведомление, посочено в Член 103 от Финансовия
регламент и Член 123(3) от Правилника за
прилагане.
Член 15
Вид и срок на договора
1. След стартирането на процедура по възлагане на поръчка в съответствие с Член 13
УКСТП ще одобри в съответствие с Член 7:
(a) вида договор, който ще бъде възложен
на базата на принципите, изложени в Член
101 от Финансовия регламент и членове 121
и 122 от Правилника за прилагане;
(b) продължителността на рамковия договор, както и мерките за разглеждането
му в съответствие с първия подпараграф на
Член 122(1) и Член 122(4) от Правилника за
прилагане.

С Т Р.

28

ДЪРЖАВЕН

2. Видът на договора и неговата продължителност ще бъдат уточнени в договорното
уведомление.
Член 16
Съдържание на тръжните документи
1. Съдържанието на всички тръжни документи, свързани с процедурата по стартиране на поръчка, стартирана в съответствие с
Член 13, ще бъде определено от Комисията
в съответствие със съответните разпоредби
на Финансовия регламент и Правилника за
прилагане, предмет на мнение от УКСТП в
съответствие с Член 7.
2. Независимо от първия параграф:
(a) договорно уведомление, включително
описание на особените позиции, ако има
такива;
(b) технически спецификации и критерии
за изключване, подбор и възлагане;
(c) всякакъв описателен документ в случай
на процедура на диалог между конкуренти;
(d) проектодоговор/и;
(e) писмо за покана към търга, излагащо
изискванията за подаване на документи;
ще бъдат одобрени след одобрение от страна
на УКСТП в съответствие с Член 7.
Член 17
Критерии за разпределяне
1. Честотата, с която наличните количества
медицински мерки за противодействие биват
разпределяни между участващите Договарящи
страни („цялостно приложимите критерии за
разпределяне“), ще бъде одобрявана от УКСТП
в съответствие с Член 7.
Договарящите страни ще получат общото
количество медицински мерки за противодействие, които са заявили или поръчали, но
честотата на доставяне ще зависи от капацитета
на производство на изпълнителя и на цялостно приложимите критерии за разпределение.
2. Договарящата страна може при добре
обосновани и аргументирани съображения,
като например проблеми при доставката или
дължащи се на спешни нужди, да изиска дерогация на цялостно приложимите критерии
за разпределяне, изложени в параграф 1, за
определен период от време.
Дерогация ще бъде позволена само след
одобрение от страна на УКСТП по общо съгласие. Председателят ще информира УКСТП
за всякакви одобрени дерогации от цялостно
приложимите критерии за разпределение,
включително времевите периоди, за които
те са одобрени.
3. Параграф 2 няма да възпрепятства две
или повече Договарящи страни да се договорят
двустранно за временна дерогация от цялостно приложимите критерии за разпределяне,
договорени съгласно параграф 1, за рамков
договор, който са сключили, за количествата,
на които имат право според тези критерии.
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Тези Договарящи страни трябва да информират УКСТП за подобно споразумение,
включително продължителността на договорената временна дерогация.
Сроковете за временна дерогация от цялостно приложимите критерии за разпределение
ще бъдат договорени между изпълнителя и
споразумелите се Договарящи страни.
Където въпросните медицински мерки за
противодействие са лекарствени продукти, изпълнителите ще гарантират, че лекарствените
продукти са одобрени за пускане на пазара на
държавите – членки на Договарящите страни,
в съответствие с Директива 2001/83/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 20016 или Разпоредба (ЕО) № 726/2004
на Европейския парламент и на Съвета от
31 март 20047.
Член 18
Публикуване на договорно уведомление
1. След като тръжните документи са били
изготвени в съответствие с Член 16 и одобрени
от УКСТП, Комисията ще публикува договорно
уведомление в съответствие с Официалния
вестник на Европейския съюз.
2. Комисията ще предостави тръжните документи, заложени в параграф 1, на икономи
ческите оператори при поискване.
Член 19
Специални разпоредби, отнасящи се до отва
рянето на исканията за участие или търгове
1. Исканията за участие и търгове ще
бъдат отваряни от комитет по отваряне на
оферти, състоящ се от лица, представляващи
Комисията в съответствие с Член 111(4) от
Финансовия регламент и Член 157 от Правилника за прилагане.
2. Всяка от Договарящите страни може да
поиска от Комисията да позволи на един от
представителите є да наблюдава отварянето
на исканията за участие или търгове.
3. Наблюдателите не могат да участват в
обсъжданията на комитета по отварянето,
нито да оповестяват каквито и да е гледни
точки на членовете на комитета.
4. Комисията ще предостави на членовете
на УКСТП писмен доклад от отварянето на
исканията за участие или търгове, посочени
в четвъртия подпараграф на Член 157(3) от
Правилника за прилагане.
6
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Д
 иректива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 за Кодекса
на Общността за медицински продукти за човешка употреба (OJ L 311, 28.11.2001, стр. 67).
Р азпоредба (ЕО) № 726/2004 на Европейския
парламент и на Съвета от 31 март 2004, представяща Процедурите на Общността за одоб
рение и надзор на медицински продукти за
човешка и ветеринарна употреба и създаването
на Европейска агенция по лекарствата (OJ L
136, 30.04.2004, стр. 1).
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Член 20
Отстраняване на кандидати или търгове
1. Без да се отменят разпоредбите на втория
подпараграф на Член 158(3) от Правилника
за прилагане, само искания за участие или
търгове, които отговарят на изискванията в
съответствие с първия подпараграф на Член
158(1) от Правилника за прилагане и които
не са изключени на базата на критериите за
изключване, отговарящи на критериите за
подбор, ще бъдат считани за приемливи за
оценка съгласно критериите за възлагане,
както е заложено в третия параграф от Член
158(3) от Правилника за прилагане.
2. За целите на първия параграф и в съответствие с Член 10(2) комитетът за оценка
ще провери дали всяко искане за участие или
търг отговаря на критериите за изключване
и критериите за подбор. Където поради явна
техническа грешка от страна на кандидата или
участника в търга кандидатът или участникът
в търга пропусне да предостави доказателство
или да направи изявления, Член 96(2) от Финансовия регламент ще бъде приложен.
Ако комитетът по оценка заключи, че
кандидатът или участникът в търга отговаря
на критериите за изключване и/или не отговаря на критериите за подбор, Комисията ще
подаде предложение за изключване или ще
обяви неуспешна кандидатура на кандидата
или участника в търга към УКСТП в съответствие с Член 7. Подобно решение ще възпрепятства кандидата или участника в търга от
участие в последващи етапи от процедурата
по съвместно възлагане на поръчка.
Предложението на Комисията ще бъде
придружено с писмени доклади за оценка
съгласно Член 10(3) и ще посочва причините
за изключване или деклариране на неуспешна
кандидатура на кандидата или участника в
търга.
3. Комисията ще уведоми всеки кандидат
или участник в търга, който е бил изключен или за който е декларирана неуспешна
кандидатура в съответствие с този Член и
причините за това решение.
Уведомлението ще бъде извършено в съответствие с точка (а) от първия подпараграф
на Член 161(3) и втория подпараграф на Член
161(3) от Правилника за прилагане. Подобни
уведомления ще бъдат направени веднага
щом е възможно след получаване на мнение
от УКСТП.
Член 21
Възлагане на договор
1. Решението за възлагане ще бъде прието
от Комисията от нейно име и от името на
у частващите Договарящи ст рани в съответствие с Член 113(1) от Финансовия рег
ламент и членове 149 и 159(3) от Правилника
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за прилагане след одобрение от страна на
Координационния комитет за Процедура по
възлагане на конкретна поръчка в съответствие с Член 7.
2. Предложението на Комисията ще бъде
придружено от копие на писмени доклади
от оценката, посочени в Член 10(3), както и
ако Комисията предложи да не се следват
препоръките на комитета за оценка, с уведомление, обосноваващо причините, поради
които препоръките не са последвани.
3. Решението за възлагане ще бъде оповестено едновременно на всички успешни и
неуспешни участници в търга или кандидати
в съответствие с Член 161(3) от Правилника
за прилагане.
Член 22
Специални разпоредби, свързани с подписва
нето на договор и влизането му в сила
1. След като решението за възлагане е прието и без да се нарушават разпоредбите на Член
114 от Финансовия регламент, участващите
Договарящи страни ще подпишат договора.
2. Договор с избран участник в търга ще
бъде одобрен от УКСТП в съответствие с
Член 7, преди да бъде подписан, ако или до
степен, в която се различава значително от
проекта на договора, одобрен в съответствие
с Член 16(2)(г).
За целите на първия подпараграф ще се
счита, че договорът с избрания участник
в търга няма да се различава значително
от проекта на договора и разликите ще се
ограничат до въвеждането на подробности,
липсващи в проектодоговора.
3. Подписването на договора ще бъде
предмет на правила за запазване на съществу ващото положение според Член 171 от
Правилника за прилагане.
4. Договорът няма да влезе в сила, докато
не бъде подписан от изпълнителя и участващите Договарящи страни в съответствие с
параграф 1.
5. В случаите на спешност, след приемане
на решението за възлагане на договора и без
да се засягат разпоредбите на Член 114 от Финансовия регламент, УКСТП може да одобри
в съответствие с Член 7 упълномощаването
на Комисията да подпише рамков договор от
името на и за сметка на участващите Договарящи страни.
Член 23
Специални разпоредби, отнасящи се до догово
ри с икономически оператори, кандидати или
участници в търга по време на процедурата
за съвместно възлагане на поръчка
1. Комисията ще бъде единствената допирна
точка между Договарящите страни и икономическите оператори, кандидатите, участниците в
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търга или техните представители по отношение
на всички въпроси, свързани с процедурата
за съвместно възлагане на поръчка.
Комисията ще одобри и публикува подробностите за сключване на договор с икономически оператори или техните представители на
своята интернет страница преди стартирането
на процедурата за съвместно възлагане на
поръчка. След стартирането на процедурата
по съвместно възлагане на поръчка договор
между икономически оператори, кандидати,
участници в търга или техните представители
и Комисията, както и други Договарящи страни или техните представители, може да бъде
подписан, по изключение, според условията,
заложени в Член 160(2) и (3) от Правилника
за прилагане.
2. Всяка от Договарящ и те ст рани ще
гарантира, че когато с лица, работещи във
връзка с настоящото Споразумение за тази
договорна страна, се свърже икономически
оператор, кандидат, участник в търга или
техен представител, по отношение на какъвто
и да е въпрос, свързан с процедурата по съвместно възлагане на поръчка, след влизане
в сила на Договора, те ще декларират, че
в съответствие с Член 23(1) от настоящото
Споразу мение Комиси ята е единствената
точка на контакт меж ду икономическите
оператори, кандидати, участници в търга или
техни представители и ще насочват всяко
подобно лице към Комисията. Своевременно
ще информират Комисията за подробностите
около свързването с тях и насочването на
лицето към Комисията.
3. Всякакъв контакт с икономически оператори, кандидати, участници в търга или
техни представители, посочени в параграфи
1 и 2, включително всякакъв обмен на кореспонденция, ще бъдат надлежно записани.
Комисията ще информира УКСТП за подобни контакти.
4. Договарящите страни си запазват правото
да комуникират с икономически оператори,
кандидати, участници в търга или техните
представители във връзка с процедури по
възлагане на поръчка извън настоящото
Споразумение, включително във връзка с
процедури, които включват предоставянето
на медицински мерки за противодействие,
които формират предмета на процедура по
съвместно възлагане на поръчка, но няма в
подобна комуникация да обсъждат какъвто и
да е въпрос, свързан с конкретната процедура
за съвместно възлагане на поръчка.

от процедурата за съвместно възлагане на
поръчка, преди договорът да бъде възложен,
или колективно да прекратят процедурата по
възлагане, преди договорът да е подписан, в
съответствие с първия параграф от Член 114
от Финансовия регламент.
Подобно решение трябва да бъде прието
от Комисията след одобрение от УКСТП при
предложение от Комисията или която и да
е друга участваща договорна страна. Чрез
дерогация от Член 7 предложението ще бъде
прието, ако обикновено мнозинство на членове
на УКСТП, присъстващи или представлявани,
гласува в полза на колективния отказ или
колективното прекратяване.
2. За прилагането на Член 114 от Финансовия регламент в поканата за участие следва
да се предвиди, че участващите Договарящи
страни могат или да се откажат от процедурата за съвместно възлагане на поръчка,
преди договорът да бъде възложен, или да
прекратят процедурата по възлагане, преди
договорът да бъде подписан, без кандидатите
или участниците в търга да имат право на
иск за каквато и да е компенсация.
3. Ако предложението е било одобрено
в съответствие с параграф 1, УКСТП може
единствено да се откаже от процедурата по
съвместно възлагане на поръчка, преди договорът да бъде възложен, или да прекрати
процедурата по възлагане, преди договорът
да бъде подписан.
Решението на УКСТП, свързано с първия
подпараграф, ще бъде оповестено на кандидатите или участниците в търга при първа
възможност.
4. Договарящата страна, която е стартирала
процедура по съвместно възлагане на поръчка,
може при добре обосновани и аргументирани съображения индивидуално да се откаже
от тази процедура, преди договорът да бъде
подписан, в съответствие с първия параграф
на Член 114 от Финансовия регламент.
Договарящата страна ще оповести причините за решението си, които ще бъдат
предоставени на У КСТП, кан ди датите и
участниците в търга.
5. За приложението на Член 114 от Финансовия регламент поканата за участие в търга
следва да предвиди, че договорна страна може
да се откаже от процедурата по съвместно
възлагане на поръчка, преди договорът да бъде
възложен, без кандидатите или участниците
в търга да имат право на иск за каквито и
да е компенсации.

Член 24
Отказ и прекратяване

Член 25
Специални разпоредби, приложими в случай
на процедура за преговори

1. Договарящите страни, които са започ
нали процедура по възлагане на поръчка,
могат, при добре обосновани и аргументирани съображения, колективно да се откажат

1. Ако съвместното възлагане се провежда
чрез процедура за преговори, параграфи 2 до
8 ще бъдат прилагани при:
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(a) поканата за подаване на оферти за
преговори;
(b) преговори с участници в търга или
техни представители;
(c) оценка на търговете.
2. В договорени процедури без предварително публикуване на покана за сключване на
договор в Официалния вестник на Европейския съюз Комисията ще предостави проект
на списък на кандидатите, които предлага да
бъдат поканени на преговорите за одобрение
от УКСТП в съответствие с Член 7.
3. След одобрението според параграф 2
Комисията, от името на участващите Договарящи страни, ще покани избраните кандидати
на преговори.
4. При п рег оворн и т е п роцед у ри, след
публикуване на договорно уведомление в
Официалния вестник на Европейския съюз,
процедурата може да се състои на етапи, прилагайки критериите за възлагане, заложени
в тръжните спецификации с цел намаляване
броя на участниците в търга, с които ще се
водят преговори. В този случай тръжните
спецификации ще посочват, че този вариант
може да бъде използван и също така ще
описват как ще бъде използван.
Ако вариантът, предвиден в първия подпараграф, бъде използван, комитет за оценка,
учреден в съответствие с членове 8 и 9, ще
предаде доклад за оценка, който да бъде
одобрен от УКСТП в съответствие с Член
7, съдържащ списък с участниците в търга,
които ще бъдат елиминирани от участие в
следващите етапи на процедурата по съвместно възлагане на поръчка, на базата на
приложени критерии за възлагане.
5. След одобрението, посочено в (втория
подпараграф на) параг раф 4, Комиси ята,
действайки от името на участващите Договарящи страни, ще уведоми всеки от изключените участници в търга за причините
за тяхното изключване от следващите етапи
на процедурата по съвместно възлагане на
поръчка.
Уведомяването ще бъде извършено в съответствие с Член 161(3) от Правилника за
прилагане. Подобно уведомяване ще бъде
извършено веднага щом е възможно след
одобрение от страна на УКСТП.
6. Преговорите ще бъдат проведени от
комитет/и за оценка, учреден/и в съответствие с членове 8 и 9 с участниците в търга,
които не са били изключени или за които не
са били обявени неуспешни кандидатури в
съответствие с Член 20(2), или чрез прилагане на варианта, предвиден в параграф 4 от
настоящия Член.
7. Преговорите ще бъдат проведени в
съответствие с Член 129 от Правилника
за прилагане на базата на предварително
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обявени критерии, вк лючени в тръжните
спецификации.
Когато преговорите се провеждат устно, ще
бъде изготвен писмен доклад за тях от комитета/комитетите за оценка според параграф 6.
Той ще бъде изпратен на съответния участник в търга посочвайки определен период за
уточняване на предложено допълнение или
промяна. По време на срещите с участниците
в търга комитетът/комитетите за оценка ще
бъдат представлявани от поне двама членове, един от които назначен от Комисията,
а другият номиниран от държава членка.
Устни преговори могат да бъдат провеждани
в случай, че има само един кандидат поради
монополна ситуация, в съответствие с Член
134(1)(б) или ако преговорите се провеждат
с участник в търга, на който е бил възложен
първоначалният договор, в ситуации, посочени в Член 134(1) или (е) от Правилника за
прилагане. Освен ако не е посочено друго в
тръжните документи, преговорите ще бъдат
стриктно ограничени до съдържанието на
търга и няма да изменят първоначалните
ус лови я на т ех н и че ск и т е спец ифи к а ц и и
и/или договорните разпоредби.
8. По време на преговорите комитетът/
комитетите за оценка могат да изискат от
участниците в търга да променят своите търгове, като в този случай офертите ще бъдат
оценявани на базата на изменените търгове.
Член 26
Специални разпоредби, отнасящи се за случаи
на конкурентен диалог
1. Когато съвместното възлагане на поръчка
се провежда чрез процедура за диалог между
конкуренти, ще бъдат прилагани параграфи
от 2 до 7 за диалози с кандидати и техни
представители, които не са изключени или за
които не са обявени неуспешни кандидатури
в съответствие с Член 20(2) или чрез прилагането на варианта, определен в параграф 3
от настоящият Член.
2. Диалозите ще бъдат провеж дани от
комитет/и за оценка, учредени в съответствие
с членове 8 и 9, в съответствие с Член 132 от
Правилника за прилагане.
Ще бъде изготвен писмен доклад за диалозите от страна на комитета/комитетите за
оценка, посочен в първия подпараграф. Той
ще бъде изпратен на съответните кандидати,
посочвайки периода от време за уточняване
на предложено допълнение или изменение.
Комитетът/комитетите за оценка също ще
изготвят доклад, който излага цялостната
оценка на и препоръки за резултатите от
диалозите, по-конкретно дали диалозите ще
бъдат приключени успешно.
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Диалозите няма да засягат договорното
уведомление или описателен документ, заложен в Член 132 от Правилника за прилагане.
3. Диалогът може да се състои на последователни етапи, за да се намали броят решения,
които да бъдат дискутирани чрез прилагането
на критерии, заложени в описателния документ, придружаващ договорното уведомление.
Ако това е случаят, описателният документ ще
посочва, че този вариант ще бъде използван,
както и как ще бъде използван.
Ако вариантът, предвиден в първия подпараграф, бъде използван, комитетът за оценка,
учреден в съответствие с членове 8 и 9, ще
предостави писмен доклад за одобрение от
страна на УКСТП в съответствие с Член 7
заедно със списък на кандидати, които да
бъдат изключени от процедурата за съвместно
възлагане на поръчка на базата на приложени
критерии, които са изложени в описателния
документ.
4. След одобрението според (втория подпараграф на) параграф 3 Комисията, действайки
от името на участващите Договарящи страни,
ще уведоми всеки от кандидатите, които са
били изключени, за причините за изключването им от следващите етапи на процедурата
за съвместно възлагане на поръчка.
Уведомяването ще бъде извършено в съответствие с Член 161(3) от Правилника за
прилагане. Подобно уведомяване ще бъде
извършено веднага щом е възможно след
одобрение от УКСТП.
5. Преди прик лючването на диалозите
предложение, информиращо кан ди датите
за приключването и канещо ги да предадат
крайните оферти, на базата на решения, представени и уточнени по време на диалозите, ще
бъде предадено от Комисията за одобрение
от УКСТП в съответствие с Член 7.
6. След одобрението според параграф 5
Комисията, действайки от името на съответните Договарящи страни, ще уведоми всеки
от участниците в диалозите, който не е бил
елиминиран според параграф 4 за приключването на диалозите, и ще ги покани да подадат
крайните си оферти на базата на решенията,
които са били представени и уточнени по
време на диалозите.
Уведомяванията ще бъдат извършени в
съответствие с Член 113(2) от Финансовия
регламент и Член 161(3) от Правилника за
прилагане. Подобни уведомявания ще бъдат
направени веднага щом е възможно след
одобрение от страна на УКСТП.
7. Подадените оферти ще бъдат оценени
от комитета/комитетите за оценка според
параграф 2 в съответствие с втория и третия
подпараграфи на Член 132(4) от Правилника
за прилагане.
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Раздел IV
ВЪЗЛ АГАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ Н А СПЕ
ЦИФИЧНИ ДОГОВОРИ, ОСНОВАНИ НА
РАМКОВИ ДОГОВОРИ
Член 27
Възлагане и подписване на специфични дого
вори, основани на рамкови договори
1. Прилагането на рамкови договори се
извършва чрез специфични договори, сключени между отделните участващи Договарящи
страни и изпълнителите на Рамковото споразумение за съвместно възлагане на обществени
поръчки (РСВОП), които са страни по тези
рамкови договори.
Договарящите страни, засегнати от рамков договор, могат да възлагат и подписват
специфични договори до максималния брой
от медицински мерки за противодействие,
който са запазили съгласно посочения рамков договор.
2. Всяка Договаряща страна информира Уп равл яващ и т е коми т ет и на ССВОП
(УКССВОП) за възлагането и сключването
на специфични договори своевременно.
3. Специфични договори се подписват от
всички страни на рамковия договор, преди този
рамков договор да изтече. Тези специфични
договори се прилагат най-късно 6 месеца след
изтичането на съответния рамков договор.
Разпоредбите на съответния рамков договор
продължават да се прилагат към специфичните
договори след изтичането му.
4. Договарящите страни, които възлагат и
подписват специфични договори, са напълно
отговорни за прилагането на тези договори
и в частност на следните задачи:
a) гарантиране на спазването на условията
на рамковия договор при прилагането му чрез
специфичен договор;
b) информиране на Комисията по качеството и количеството на доставките, които
ще се доставят;
c) където е прилож имо, оцен яване на
офертите за специфични договори в случай
на възобновяване на конкуренцията;
d) изработване на индивидуални бюджетни
задължения;
e) издаване на формуляри за поръчка;
f) гарантиране на проследяване на формулярите за поръчка;
g) спазване на крайни срокове за плащане
на задълженията;
h) ръководене на договорните отношения,
произлизащи от специфичните договори;
i) спазване на задължението за последваща
публикация на възлагане на поръчка.
Член 28
Преразпределение на запазените количества
Всяка Договаряща страна може да предложи своето запазено количество медицински
мерки за противодействие съгласно рамков
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договор изцяло или отчасти на една или повече Договарящи страни, участващи в същия
рамков договор. Условията за преразпределение на запазените количества се договарят
между предлагащата Договаряща страна и
придобиващата Договаряща страна.

обществените поръчки и законодателството
за конкуренцията на ЕС, които може да задължават предлагащата Договаряща страна.

Член 29
Пренасочване на поръчки

1. Дадена Договаряща страна може да
дари медицински мерки за противодействие,
придобити съгласно процедурата за съвместно
възлагане на обществени поръчки.
2. Преди дарението Договарящата страна информи ра У КССВОП. Ч леновете на
УКССВОП имат седем календарни дни, за да
изразят своя интерес да получат дарението.
След този период даряващата Договаряща
страна може да реши кой да е получателят
на дарението, като вземе предвид нуждите на
общественото здравеопазване на държавите,
представлявани от членовете на УКССВОП,
и на другите държави и международни организации, които са изразили своя интерес.
3. Даряващата Договаряща страна може да
претендира за възстановяване на административните разноски и транспортните разходи
от получаващата държава, които поема във
връзка с дарението.

1. След възлагането на специфичен договор
съгласно рамков договор дадена Договаряща
страна може да предложи на една или повече
Договарящи страни, участващи в същия рамков договор, изцяло или отчасти поръчаното
количество, което все още е при изпълнителя.
Условията за пренасочване на поръчаните
количества се договарят между предлагащата
Договаряща страна и придобиващата Договаряща страна.
2. Когато медицинските мерки за противодействие са лекарствени продукти, придобиващата Договаряща страна гарантира, че
тези лекарствени продукти са в съответствие
с Директива 2001/83/EО 6 или Регламент (ЕО)
№ 726/20047.
Член 30
Препродажба на доставки
1. Дадена Договаряща страна може да предложи на една или повече Договарящи страни
възможността за закупуване на определен
брой медицински мерки за противодействие,
които вече са доставени на предлагащата Договаряща страна. Условията за препродажба
се договарят между предлагащата Договаряща
страна и придобиващата Договаряща страна
и ако е приложимо, изпълнителя.
2. Предлагащата Договаряща страна и
придобиващата Договаряща страна гарантират, че препродажбата е в съответствие със
законодателството за обществените поръчки и законодателството за конкуренцията
и спазва всички договорни клаузи, които
може да задължават предлагащата Договаряща страна.
3. Когато медицинските мерки за противодействие са лекарствени продукти, придобиващата Договаряща страна гарантира, че
тези лекарствени продукти са в съответствие
с Директива 2001/83/EО 6 или Регламент (ЕО)
№ 726/20047.
4. Възможността за препродажба на медицински мерки за противодействие, които вече
са доставени на дадена Договаряща страна, на
една или повече държави, които не са Договаряща страна, е обект на споразумението на
предлагащата Договаряща страна, придобиващата/ите държава/и и изпълнителя. Предлагащата Договаряща страна и придобиващата/
ите държава/и гарантират, че препродажбата
е в съответствие със законодателството за

Член 31
Дарение на медицински мерки за противо
действие

Раздел V
РАЗПОРЕДБИ, ПРИЛОЖИМИ ПРИ РАБО
ТАТА С ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ДОКУМЕНТИ
Член 32
Споделяне на информация или документи
Договарящите страни трябва да предоставят
една на друга информация или документи,
изисквани за целите на изпълняването на
съответните им роли съгласно това Споразумение.
Член 33
Професионална тайна
1. Без да се засягат разпоредбите на ал. 2,
се забранява на лицата, работещи във връзка с
настоящото Споразумение, дори след прекратяване на техните задължения, да разкриват
информация от типа, засягаща задължението за професионална тайна по смисъла на
Член 339 от Договора.
2. Без да се зася гат разпоредби т е на
Член 35(2), информацията или документите,
свързани със задължението за професионална
тайна, с които боравят Договарящите страни
съгласно настоящото Споразумение, трябва
да се разпространяват единствено съгласно
нуждите на лицата, работещи във връзка с
настоящото Споразумение, за да могат да
изпълняват функция или задача във връзка
с настоящото Споразумение. Не трябва да се
разрешава достъп само защото дадено лице
заема определена позиция, независимо колко
ръководна е тя.
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Когато информацията или документите,
споменати в първия параграф, законно са
направени публично достъпни, задължението
за професионална тайна вече не се прилага.
3. Всяка Договаряща страна е отговорна за
това да гарантира, че всички лица, работещи
във връзка с настоящото Споразумение, са
законово задължени да спазват задълженията
по ал. 1 и 2 по време на трудовите им отношения и след прекратяването им.
4. Без да се зася гат разпоредби т е на
Член 38(1), когато лицата, работещи във връзка
с настоящото Споразумение, не са наети от
дадена Договаряща страна, то Договарящата
страна, на която те помагат, трябва да сключи договорно споразумение със съответния
работодател, по силата на което последният
налага задълженията по ал. 1 и 2 на служителите си.
Член 34
Конфликт на интереси
1. Всяка Договаряща страна е отговорна
за това да гарантира, че всички лица, работещи за нея във връзка с настоящото Споразумение, не са в ситуация, която може да
създаде конфликт на интереси или по друг
начин да компрометира безпристрастността
или обективността на работата им във връзка с настоящото Споразумение, по време на
трудовите им.
2. Без да се зася гат разпоредби т е на
Член 38(1), Договарящата страна, на която те
помагат, трябва да сключи договорно споразумение със съответния работодател, по силата
на което последният налага задълженията по
ал. 1 на служителите си.
Член 35
Използване на информация и документи
1. Договарящите страни не трябва да използват информация или документ, свързани с
настоящото Споразумение, за цели, различни
от тези, отнасящи се до това Споразумение.
2. Доколкото го позволява приложимото
законодателство на ЕС или националното
законодателство, всяка Договаряща страна,
която смята да разпространи някаква информация или документ, свързани с настоящото
Споразумение, трябва първо да се консултира писмено с автора на информацията или
документа своевременно, преди разпространяването на въпросната информация или
документ, и трябва да отчете в максимална
степен вижданията на автора.
Когато предварителното консул тиране
съгласно горния параграф не е възможно,
Договарящата страна все пак трябва да информира автора за разпространяването на
информацията или документа, включително
и за фактическите и законни обстоятелства,
свързани с него, без неоснователно забавяне.
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3. Всяка Договаряща страна е отговорна
за това, че всички лица, работещи за нея във
връзка с настоящото Споразумение, са задължени от закона да спазват задълженията по
ал. 1 и 2 по време на трудовите им отношения
и след прекратяването им.
4. Без да се зася гат разпоредби т е на
Член 37(1), когато лицата, работещи във връзка
с настоящото Споразумение, не са наети от
дадена Договаряща страна, то Договарящата
страна, на която те помагат, трябва да сключи договорно споразумение със съответния
работодател, по силата на което последният
налага задълженията по ал. 1 и 2 на служителите си.
Член 36
Достъп до документи
Нищо в настоящото Споразу мение не
освобождава дадена Договаряща страна от
спазване на съответните разпоредби на правото на ЕС или националното законодателство
относно публичния достъп до документи,
защитата на личните данни или защитата на
класифицирана информация.
Член 37
Мерки за защита на информация или доку
менти, свързани с настоящото Споразумение
1. Комисията трябва да предложи конкретни инструкции за работа, приложими за
информация или документи, свързани с настоящото Споразумение, и мерки за сигурност,
приложими за заседанията на УКССВОП,
Управляващия комитет по процедурата за
специфично възлагане на обществени поръчки (УКПСВОП) и комитетите по отваряне
и оценка.
2. Инструкциите за работа, приложими за
информация, или документи, с които работи
УКССВОП, и мерките за сигурност, приложими за събранията на УКССВОП, трябва
да бъдат приети като част от Процедурния
правилник на този комитет на базата на
предложение от Комисията.
3. Инструкциите за работа, приложими за
информация, или документи, с които работи
УКПСВОП, и мерките за сигурност, приложими за събранията на УКПСВОП, трябва
да бъдат приети като част от Процедурния
правилник на този комитет на базата на
предложение от Комисията.
4. Инструкциите за работа, приложими
за информация, или документи, с които се
работи в рамките на комитетите по отваряне и комитетите за оценка, както и мерките
за сигурност по отношение на заседанията
на комитетите по отваряне и комитетите за
оценка, включително всякакъв етичен кодекс
на оценителите, се представя на УКССВОП
за одобрение съгласно Член 7.
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5. Всеки член на комитетите за оценка
подписва декларацията.
Председателят на даден комитет за оценка
може също така да изисква от всеки член на
този комитет за оценка да подпише етичния
кодекс на оценителите, посочен в ал. 4.
Член 38
Спазване
1. Всяка Договаряща страна е отговорна
към всяка друга Договаряща страна за това
да гарантира спазването на този раздел и
да компенсира всички вреди, причинени от
нарушаването на тези разпоредби.
2. Всяка Договаряща страна взема подходящи мерки съгласно правилата, законодателните или приложимите подзаконови
актове, за да:
(a) предотвратява и установява разкриването на информация или документи, засягащи задължението за професионална тайна,
свързани с настоящото Споразумение, на
неупълномощени лица;
(b) спазва инструкциите за работа, отнасящи
се до информация или документи, засягащи
задължението за професионална тайна, свързани с настоящото Споразумение;
(c) предотвратява, установява и отстранява конфликти на интереси, които може да
възникнат при изпълнението на настоящото
Споразумение.
3. Всяка Договаряща страна трябва да уведомява УКССВОП чрез неговия председател
за всяко нарушение на настоящия раздел
или когато информацията или документите,
защитени в съответствие с настоящия раздел,
е изгубена или неподходящо третирана, без
неоснователно забавяне, след като разбере
за това нарушение, загуба или неподходящо
третиране.
Заинтересованата Договаряща страна трябва незабавно да разследва в съответствие с
правилата, законите или приложимите подзаконови актове нарушението, загубата или
неподходящото третиране на информацията
или док у ментите, когато е известно или
когато има основателни причини за съмнение, че информацията или документите,
засягащи задължението за професионална
тайна, свързани с настоящото Споразумение,
може да са били загубени или неподходящо
третирани. Тази страна трябва да докладва
на УКССВОП резултатите от разследването.
Без да се засягат правилата, законите и
приложимите подзаконови актове, Договарящите страни трябва да си съдействат една на
друга при разследването на всяко нарушение
на този раздел или когато информацията
или документите, защитени в съответствие
с настоящия раздел са били загубени или
неподходящо третирани.
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Без да се засягат разпоредбите на петия
параграф, Договарящите страни трябва да си
съдействат една на друга при намиране на
подходящи решения за отстраняване, поправяне или смекчаване на влиянието на всяко
нарушение на раздел.
Всяка Договаряща страна остава отговорна
за отстраняване, поправяне или смекчаване
на влиянието на всяко нарушение на тази
глава, дори след като се е консултирала с
УКССВОП.
Раздел VI
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 39
Задължение за лоялно сътрудничество
Договарящите страни трябва да вземат
всички подходящи мерки без значение дали
са общи, или специални, за да гарантират
изпълнението на задълженията, произтичащи
от настоящото Споразумение или от всяко
действие, предприето съгласно него. Те трябва
да се въздържат от всякакви мерки, които биха
могли да застрашат постигането на целите
на Решение № 1082/2013/ЕС и настоящото
Споразумение.
Този член не накърнява правото на Договарящите страни да провеждат процедури
по възлагане на обществени поръчки извън
настоящото Споразумение, дори когато тези
процедури включват обществени поръчки
за медицински мерки за противодействие,
които са предмет на процедура за съвместно
възлагане на обществени поръчки или рамков договор, или включват икономически
оператори или изпълнители, които се кандидатират или са подписали рамков договор
в съответствие с процедура за съвместно
възлагане на обществени поръчки съгласно
настоящото Споразумение.
Член 40
Последици от неспазване
1. В случай на неспазване на разпоредбите
на настоящото Споразумение от някоя Договаряща страна Договарящите страни трябва да
положат максимални усилия, за да определят
своевременно и съвместно в УКССВОП средствата, с които да компенсират ситуацията
възможно най-бързо.
2. В случай на несъгласие между две или
повече Договарящи ст рани във връзка с
тълкуването или прилагането на настоящото
Споразумение тези Договарящи страни трябва
да положат максимални усилия за уреждане
на въпроса пряко.
Ако това не е възможно, всяка от Договарящите страни по спора може да отнесе въпроса
до УКССВОП, където Договарящите страни се
задължават да положат усилия, за да намерят
решение на спора чрез посредничество.
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3. Ако процесите, изложени в ал. 1 и 2, не
поправят нарушението или не уреждат спора,
в рамките на три месеца от отнасянето на
въпроса до УКССВОП или съгласно ал. 1 или
втория параграф на ал. 2, въпросът може да
бъде отнесен до Съда на ЕС по силата на
Член 41.
Член 41
Компетентен съд за разглеждане на спорове
1. Всяко нарушение на настоящото Споразумение или спор, свързан с тълкуването или
прилагането на настоящото Споразумение
между Договарящите се страни, който остава
нерешен в рамките на УКССВОП, вследствие
на прилагането на Член 40(3), може да бъде
отнесен пред Съда на ЕС:
(a) от заинтересованата(ите) Договаряща(и)
страна(и) съгласно Член 272 от Договора, когато неразрешеният въпрос е между Комисията
и една или повече държави членки;
(b) от всяка заинтересована Договаряща
страна, която е държава – членка на ЕС, срещу
всяка друга заинтересована Договаряща страна, която е държава – членка на ЕС, съгласно
Член 273 от Договора, когато неразрешеният
въпрос е между две или повече страни членки.
2. Съдът на ЕС има изключителна юрисдикция да взема решение за всяко неспазване на
настоящото Споразумение или спор, свързан с
тълкуването или прилагането на настоящото
Споразумение.
3. Съдът на ЕС може да присъди всякаква
коригираща мярка, която сметне за подходяща,
в дела, заведени пред него, съгласно този член.
Член 42
Приложимо законодателство и прекратяване
1. Въпросите или споровете, възникнали в рамките на предмета на настоящото
Споразумение, се уреждат от приложимото
законодателство на Европейския съюз, условията на настоящото Споразумение и когато е
подходящо, на общите принципи на правото,
които са общи за държавите – членки на ЕС.
2. Законите, които се прилагат при рамкови или директни договори, съгласно настоящото Споразумение и компетентния съд за
разглеждане на спорове по тези договори се
определят в тези договори.
3. Ако една или повече разпоредби на
настоящото Споразумение са или станат напълно или частично невалидни, незаконни
или неприложими в някакъв смисъл съгласно
приложимото законодателство, валидността,
законността и приложимостта на останалите
разпоредби, съдържащи се в него, не следва да
бъдат засегнати или накърнени по този начин.
Член 43
Извъндоговорна отговорност и обезщетение
за искове за вреди
1. Без да се засягат членове 41 и 42, всяка
Договаряща страна в съответствие със законо-
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дателството на Съюза следва да поправи всяка
извъндоговорна вреда към трети страни или
към други Договарящи се страни, произтичащи
от настоящото Споразумение, причинени от
нейни органи или от други лица, работещи
във връзка с настоящото Споразумение за
тези органи.
Извъндоговорната отговорност на Ко
мисията, произтичаща от настоящото Споразумение, се урежда от втора алинея на
Член 340 от Договора.
2. Без да се засягат членове 41 и 42, когато
Комисията в своята роля на представител на
Договарящите страни в съответствие с чл. 4,
ал. 3 и 5 трябва да обезщети трета страна или
Договаряща страна за щети извън договора,
произтичащи във връзка с настоящото Споразумение, причинени напълно или частично от
една или повече Договарящи страни и когато
заинтересованите Договарящи страни могат
да бъдат идентифицирани, въпросните Договарящи страни следва да обезщетят Комисията
в пълен размер за разходите по компенсиране
на всички щети, които не са причинени от
Комисията, включително свързаните с тях
разходи за всякакви съдебни производства.
3. Без да се засягат членове 41 и 42, когато
Комисията в своята роля на представител на
Договарящите страни в съответствие с чл. 4,
ал. 3 и 5 трябва да обезщети трета страна
или друга Договаряща страна за щети извън
договора, произтичащи във връзка с настоящото Споразумение, причинени напълно
или частично от една или повече договарящи
страни, но когато заинтересованите Договарящи страни не могат да бъдат идентифицирани, всички други Договарящи страни
следва да обезщетят Комисията за разходите
по компенсиране на тези щети, включително
свързаните с тях разходи за всякакви съдебни
производства.
Делът, дължим от всяка заинтересована
Договаряща страна, включително делът, който
се поема от Комисията, от общата стойност
на тази компенсация, следва да съответства
на общия брой медицински мерки за противодействие, включени в процедурата за специфично възлагане на обществени поръчки.
Дадена Договаряща страна ще бъде изключена от изчислението, ако може да докаже,
че не е причинила щетата дори частично. Но
никоя Договаряща страна няма да бъде изключена от изчислението единствено поради
факта, че не е била част от УКССВОП или
УКПСВОП, че е одобрила или е гласувала за
предложение, което, след като е било прието,
е причинило щетата, или защото не е присъствала или е нямала свой представител на
събранието, или защото не е взела участие в
гласуването. Никоя Договаряща страна няма
да бъде изключена от изчислението единствено
поради факта, че се е въздържала от гласуване
или е гласувала против предложението.
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4. Без да се засягат членове 41 и 42, когато
Комисията е претърпяла щети извън договора,
произтичащи от настоящото Споразумение,
причинени напълно или частично от една или
повече Договарящи страни, но когато заинтересованите Договарящи страни не могат да
бъдат идентифицирани, всички Договарящи
страни с изключение на Комисията следва
да обезщетят Комисията в пълен размер за
разходите по тези щети.
Делът, дължим от всяка заинтересована
Договаряща страна, от общия размер, дължим
на Комисията, следва да се изчислява съгласно
втория параграф на ал. 3. Третият параграф
на ал. 3 се прилага съответно.
5. Без да се засягат членове 41 и 42, Комисията, за разлика от другите Договарящи
страни, носи цялата отговорност да компенсира
всякакви щети извън договора, произтичащи
от настоящото Споразумение, причинени на
някоя трета страна или друга/и Договаряща/и
страна/и от актове, които е приела Комисията
без одобрението или мнението на Управляващите комитети по това Споразумение.
6. Този член не се прилага за договорна отговорност, произтичаща съгласно договорите.

Всяка поправка по настоящото Споразумение трябва да бъде единодушно одобрена от
УКРСВОП. Поправката влиза в сила и става
неразделна част от настоящото Споразумение
по силата на ал. 4 и 5 на Член 51.

Член 44
Условия на плащане и цени

1. Ако някоя Договаряща страна реши да
се оттегли от Споразумението, тази Договаряща страна трябва да информира УКРСВОП.
Оттеглянето от Споразумението не трябва да
има финансови последици за оттеглящата се
Договаряща страна, при условие че оттеглянето влезе в сила, преди да е публикувана
поканата за участие в търг.
2. Оттеглящата се Договаряща страна следва да компенсира всички щети, произтичащи
от договорните є задължения, съгласно договорите, уредени от настоящото Споразумение.

1. Участващите Договарящи страни трябва
да спазват всички цени и условия на плащане,
посочени във:
(a) описателния документ, придружаващ
обявлението за обществена поръчка, в случай
на процедура на състезателен диалог в полза
на участниците в диалога;
(b) рамковия договор с изпълнителя след
сключването му.
2. Участващите Договарящи страни са отговорни да уреждат директно с изпълнителя
всякакви финансови задължения, произтичащи от рамков договор, пропорционално
на техния раздел в общия брой медицински
мерки за противодействие, включени в този
рамков договор.
Член 45
Преамбюл и приложения
Настоящото Споразумение трябва да се тълкува с оглед на неговия Преамбюл и правото
на ЕС, в частност Решение № 1082/2013/ЕС,
Финансови я регламент и Правилника за
прилагане. Приложенията към настоящото
Споразумение са неразделна част от него.
Член 46
Поправки
Договарящите страни могат да предлагат поправки по настоящото Споразумение.
Предложените поправк и следва да бъдат
предадени в писмен вид на УКРСВОП чрез
председателя им.

Член 47
Срок и прекратяване
1. Настоящото Споразумение остава в сила
или докато не е заменено от друго споразумение съгласно ал. 2 от този член, или докато
не е прекратено съгласно ал. 3 от този член.
2. При поискване, представено с обикновено
мнозинство на членовете на УКРСВОП, Комисията може да разработи предложение или
да замени настоящото Споразумение с друго,
или да прекрати настоящото Споразумение.
Ако е уместно, предложението на Комисията
трябва да бъде придружено от подробен план за
организиран преход към алтернативна рамка и
продължаване на гаранциите междувременно.
3. Настоящото Споразумение се прекратява
само ако Договарящите страни са се договорили за това единодушно в писмена форма.
Член 48
Оттегляне на Договаряща страна

Член 49
Други държави, присъединяващи се към
настоящото Споразумение
1. Настоящото Споразумение е отворено
за участие на всяка държава – членка на
Европейския съюз, както и за сключване
на международни споразумения за тази цел,
според изискванията на Член 104(1), четвърти
параграф на Финансовия регламент, на страните от ЕАСТ или държава – кандидатка за
член на ЕС.
2. Ако някоя държава сред посочените в
ал. 1 реши да се присъедини към Споразумението, тя трябва да информира Договарящите
страни писмено чрез УКРСВОП.
3. Подписването на Споразумението от присъединяваща се държава означава, че тя приема
безусловно всички разпоредби на настоящото
Споразумение, както и всички решения, които
са вече приети от Комисията и УКРСВОП във
връзка с настоящото Споразумение, считано
от датата, на която Споразумението е влязло в
сила, както е посочено в Член 51(4). Въпреки
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това присъединяващата се страна не може да
участва в текущи процедури по възлагане на
обществени поръчки.
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Всички уведомления съгласно настоящото
Споразумение са валидни, ако са представени
в писмен вид и са изпратени на адресите и
данните за контакт чрез средствата за изпращане, посочени в процедурния правилник на
УКРСВОП.

да участват в работата на УКРСВОП като
наблюдатели, подобно на държавите, които
подписват Съгласие за участие в работата на
УКРСВОП като наблюдател, както е посочено
в Приложение III.
Договарящите страни, различни от Комисията, които не са представили на Комисията
потвърждението, посочено в Член 51(4), няма
да се взимат под внимание за целите на постигане на общо съгласие, квалифицирано
мнозинство или обикновено мнозинство съгласно настоящото Споразумение.

Член 51
Подписване и влизане в сила

Член 53
Публикуване

1. Настоящото Споразумение се съставя
и изпълнява в еднакво автентични езикови
версии, посочени в Приложение IV.
2. Договарящите страни трябва да подпишат
едно или повече копия на всяка езикова версия на настоящото Споразумение. Подписите
на различните копия от дадена автентична
езикова версия имат същото действие, както
ако подписите са положени на единично копие
от настоящото Споразумение.
3. Комисията съхранява всички подписани
автентични езикови версии на настоящото Споразумение. Тя трябва надлежно да
предоставя заверени копия от настоящото
Споразумение на всяка Договаряща страна
веднага щом е практически възможно след
получаването на подписаните копия от настоящото Споразумение от всички Договарящи страни.
4. Настоящото Споразумение влиза в сила
14 дни след датата, на която Комисията е
получила подписано копие от настоящото
Споразумение от всяка Договаряща страна на
всички автентични езикови версии, Комисията
е подписала копие от същите автентични езикови версии и една трета от всички Договарящи
страни са подали на Комисията потвърждение
за завършване на националните процедури за
одобрение на настоящото Споразумение или
за отсъствие на нужда от такива процедури,
приложени като Приложение II.
5. Останалите две трети от Договарящите страни, които предстои да предоставят
потвърждението, посочено в ал. 4, ще бъдат
обвързани с настоящото Споразу мение в
14-дневен срок след подаване на това потвърждение, по силата на настоящото Споразумение
и с всички актове, които са вече приети от
УКССВОП, във връзка с настоящото Споразумение, считано от датата, на която Споразумението влиза в сила, както е посочено в ал. 4.

Настоящото Споразумение и всички изменения към него се публикуват на всички
официални езици на Договарящите страни,
които са държави – членки на Европейския
съюз, в серия „С“ на Официален вестник на
Европейския съюз.
В ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО аз, долуподписаният, в качеството си
на надлежно упълномощено лице, подписах
настоящото Споразумение.
Съставено в Люксембург на 20 юни 2014 г.
Подписано от България в Люксембург на
14 юни 2019 г.

Член 50
Комуникация

Член 52
Преходни мерки
Договарящите страни, различни от Комисията, които не са уведомили Комисията, че
настоящото Споразумение е влязло в сила
за тях, както е посочено в Член 51(4), могат

За Република
България:
Кирил Ананиев,
министър на
здравеопазването
на Република
България

За Европейската комисия:
Тонио Борг,
Европейски комисар
по здравеопазване
Паола Тестори Коджи,
Генерален директор на
Генерална дирекция
„Здравеопазване и защита
на потребителите“

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение I
Декларация за липса на конфликт на инте
реси и защита на конфиденциалността, ко
ято трябва да се представи от членовете на
оценяващия/ите комитет/и, в съответствие
с Член 37(5)
Заглавие на договора:
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
Връзки:
(Покана за участие в търг №):
.............................................................................
.............................................................................
Аз, долуподписаният ...................................... ,
след като [съм назначен към оценяващия комитет] [ми е дадена отговорността да оценявам
критериите за изключване и подбор и/или
критериите за възлагане] за гореспоменатия
договор, декларирам, че съм запознат с чл. 57
от Финансовия регламент 8 , който гласи, че:
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„1. Финансовите участници и другите лица,
участващи в изпълнението и управлението
на бюджета, включително в подготвителни
действия за това, в одита или контрола, не
предприемат каквито и да са дейности, които
може да поставят собствените им интереси в
конфликт с тези на Съюза.
При наличие на такъв риск въпросното лице се
въздържа от такива дейности и отнася въпроса
до оправомощения разпоредител с бюджетни
кредити, който потвърждава в писмен вид дали
съществува конфликт на интереси. Въпросното
лице информира също така своя пряк ръководител. Ако бъде установен конфликт на интереси,
въпросното лице спира всички свои дейности
по случая. Оправомощеният разпоредител с
бюджетни кредити лично предприема по-нататъшни подходящи действия.
2. За целите на параграф 1 конфликт на интереси съществува, когато безпристрастното и
обективно упражняване на функциите на финансов участник или друго лице, посочено в параг-
раф 1, е опорочено по причини, свързани със семейството, емоционалния живот, политическата
или националната принадлежност, икономически
интерес или всякакъв друг интерес, който е общ
с този на получателя.
3. На Комисията се предоставят правомощия
да приема делегирани актове в съответствие с
член 210, с които се определя какво представлява
конфликт на интереси, заедно с процедурата,
която трябва да се следва в тези случаи.“
С настоящото декларирам, че доколкото ми
е известно, нямам конфликт на интереси с
икономическите оператори, които [са кандидатствали за участие] [подали оферта] за
този договор, включително лица или членове
на консорциум или предложените подизпълнители.
Потвърждавам, че ако по време на оценяването открия, че съществува такъв конфликт,
ще го декларирам незабавно и ще се оттегля
от комитета.
Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври
2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета
(OJ, L 298, 26.10.2012, p. 1).
8

Освен това потвърждавам, че ще пазя поверителни всички доверени ми въпроси. Няма
да оповестявам извън комитета каквато и да
е конфиденциална информация, която ми е
разкрита или която съм открил или каквато
и да е информация, свързана със становищата, изразени по време на оценката. Няма да
използвам неблагоприятна информация, която
ми е предоставена.
[Съгласявам се да спазвам условията на Кодек
са за поведение за оценителите на Комисията,
от които получих копие.]
Подпис: ..............................................................
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Приложение II
Потвърждение за завършване на национал
ните процедури за одобрение на настоящото
Споразумение или за отсъствие на нужда
от такива процедури, както е посочено в
Член 51(4)
[Бланка на орган, представляващ Договаряща
страна за целите на настоящото Споразумение]
Европейска комисия
Генерален директор
Генерална дирекция „Здравеопазване и защита
на потребителите“
[Адрес]
Факс: [xxx]
Относно: Потвърждение за завършване на
националните процедури за одобрение на
Рамковото споразумение за съвместно възлагане на обществена поръчка за медицински
мерки за противодействие или за отсъствие на
нужда от такива процедури, както е посочено
в Член 51(4) от Споразумението
Уважаеми господине/госпожо,
Позоваваме се на Член 51(4) от гореспоменатото Споразумение за съвместно възлагане
на обществена поръчка.
ИЛИ
С настоящото Ви уведомяваме, че нашите
национални процедури за одобрението на
гореспоменатото Споразумение за съвместно възлагане на обществена поръчка бяха
изпълнени на [дата].
ИЛИ
С настоящото Ви уведомяваме, че не се изискват национални процедури за одобрението на
гореспоменатото Споразумение за съвместно
възлагане на обществена поръчка от [име на
Договарящата страна].
С уважение,
[Име на Договарящата страна]
[Национален орган]
[Име, функция]
[Адрес]
Факс: [xxx]
Приложение III
Съгласие за участие в работата на Управля
ващия комитет на Рамково споразумение за
съвместно възлагане на поръчка като наблю
дател, както е посочено в първия параграф
на Член 52
[Бланка на орган, представляващ Договаряща
страна за целите на настоящото Споразумение]
Европейска комисия
Генерален директор
Генерална дирекция „Здравеопазване и защита
на потребителите“
[Адрес]
Факс: [xxx]
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Относно: Съгласие за участие в работата
на Управл яващи я комитет на Рамковото
споразумение за съвместно възлагане на обществени поръчки като наблюдател, посочен
в първия параграф на Член 52 на Рамковото
споразумение за съвместно възлагане на обществена поръчка за медицински мерки за
противодействие
Уважаеми господине/госпожо,
Позоваваме се на първия параграф на Член 52
от гореспоменатото Споразумение за съвместно
възлагане на обществена поръчка, сключено
между Комисията и държавите – членки на
Европейския съюз.
Разбираме, че участието на [име на Договарящата страна] в работата на Управляващия
комитет на Споразумението за съвместно
възлагане на обществени поръчки до изпълнението на националните процедури за
[държава членка] с цел одобряване на гореспоменатото Споразумение е предмет на:
• с ъгласие на [име на Договарящата страна],
което да бъде обвързано с чл. 5 до 6, чл. 32
до 08, чл. 39 до 43, чл. 50 и втория параграф
на чл. 52 на гореспоменатото Споразумение за съвместно възлагане на обществена
поръчка; и
• с пазване от [име на Договарящата страна] на
процедурния правилник на Управляващия
комитет на Споразумението за съвместно
възлагане на обществени поръчки, включително всички мерки, обявени съгласно
посочения правилник.
С настоящото се съгласяваме от името на [име
на Договарящата страна] да бъдем обвързани
със и да спазваме горепосоченото.
С уважение,
[Име на Договарящата страна]
[Национален орган]
[Име, функция]
[Адрес]
Факс: [xxx]
Приложение IV
Списък на автентичните езикови версии на
настоящото Споразумение, както е посочено
в Член 51(1)
Испански
Чешки
Датски
Немски
Гръцки
Английски
Френски
Хърватски
Италиански
Литовски
Унгарски
Холандски
Португалски
Словашки
Словенски
2869
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Наредба за допълнение на Наредба № 9 от
2019 г. за определяне на пакета от здрав
ни дейности, гарантиран от бюджета на
Национа лната здравноосиг у рителна каса
(ДВ, бр. 98 от 2019 г.)
§ 1. В приложение № 2 към чл. 1, част V,
раздел В се правят следните допълнения:
1. В пакет „Вирусология“ накрая се добавя:
„Високоспециализирани изследвания:
1. Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19.“
2. В пакет „Клинична микробиология“ в
част „Високоспециализирани изследвания“ се
създава т. 2:
„2. Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19.“
§ 2. В приложение № 9 към чл. 1 се правят
следните допълнения:
1. В Клинична пътека № 39, част 1, т. 1.1
накрая се поставя запетая и се добавя „U07.1,
U07.2“.
2. В Клинична пътека № 48, част 1, т. 1.1
накрая се поставя запетая и се добавя „U07.1,
U07.2“.
3. В Клинична пътека № 104, част 1, т. 1.1
накрая се поставя запетая и се добавя „U07.1,
U07.2“.
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Кирил Ананиев
3066

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
ПРОТОКОЛ

към Северноатлантическия договор относно
присъединяването на Република Северна
Македония
(Ратифициран със закон, приет от 44-то
Народно събрание на 20 февруари 2019 г. – ДВ,
бр. 18 от 2019 г. В сила от 19 март 2020 г.)
Страните по Северноатлантическия договор,
подписан във Вашингтон на 4 април 1949 година,
Удовлетворени, че сигурността на Северноатлантическата зона ще бъде укрепена с присъединяването на Република Северна Македония
към този Договор,
Се споразумяват за следното:
Член І
След влизането в сила на настоящия Протокол Генералният секретар на Организацията
на Северноатлантическия договор от името на
всички страни по Договора ще отправи към
правителството на Република Северна Македония покана да се присъедини към Северноатлантическия договор. В съответствие с член
10 на Договора Република Северна Македония
ще стане страна по Договора от датата на депозиране на своя документ за присъединяване
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при правителството на Съединените американски щати.
Член ІІ
Настоящият Протокол ще влезе в сила,
след като всяка от страните по Северноатлантическия договор уведоми правителството на
Съединените американски щати за неговото
приемане. Правителството на Съединените
американски щати ще уведоми всички страни
по Северноатлантическия договор за датата на
получаване на всяко такова уведомление и за
датата на влизане в сила на настоящия Протокол.
Член ІІІ
Настоящият Протокол, чиито текстове на
английски и френски език имат еднаква сила,
ще бъде депозиран в архивите на правителството
на Съединените американски щати. Това правителство ще предостави надлежно заверени
копия от него на правителствата на всички
страни по Северноатлантическия договор.
В доказателство за което долуподписаните
упълномощени лица подписаха настоящия
Протокол.
Подписан в Брюксел на 6 февруари 2019 г.
2892

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Био
логично земеделие“ от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
(обн., ДВ, бр. 16 от 2015 г.; изм., бр. 19 от 2017 г.,
бр. 18 от 2018 г., бр. 18 и 76 от 2019 г.; изм. с
Решение № 8834 от 11.06.2019 г. на ВАС на РБ;
попр. с Решение № 13963 от 18.10.2019 г. на ВАС
на РБ – бр. 97 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 1, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 5 се изменя така:
„5. Регламент (EС) 2017/625 на Европейския
парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно официалния контрол и другите официални
дейности, извършвани с цел да се гарантира
прилагането на законодателството в областта
на храните и фуражите, правилата относно
здравеопазването на животните и хуманното
отношение към тях, здравето на растенията
и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (EО)
№ 396/2005, (EО) № 1069/2009, (EО) № 1107/2009,
(EС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (EС) 2016/429
и (EС) 2016/2031 на Европейския парламент и
на Съвета, регламенти (EО) № 1/2005 и (EО)
№ 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/EО,
1999/74/EО, 2007/43/EО, 2008/119/EО и 2008/120/
EО на Съвета и за отмяна на регламенти (EО)
№ 854/2004 и (EО) № 882/2004 на Европейския
парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО,
89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/
EО, 96/93/EО и 97/78/EО на Съвета и Решение
92/438/EИО на Съвета (Регламент относно офи-
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циалния контрол) (ОВ, L 95 от 7 юли 2017 г.)
(Регламент (EС) 2017/625);“.
2. Създават се т. 7, 8, 9 и 10:
„7. Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014
на Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне
на правила за прилагането на Регламент (ЕС)
№ 1306/2013 на Европейския парламент и на
Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол, мерките за
развитие на селските райони и кръстосаното
съответствие (ОВ, L 227 от 31 юли 2014 г.) (Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014);
8. Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014
на Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне
на правила за прилагане на Регламент (ЕС)
№ 1305/2013 на Европейския парламент и на
Съвета относно подпомагане на развитието на
селските райони от Европейския земеделски
фонд за развитие на селските райони (ОВ, L
227 от 31 юли 2014 г.) (Регламент за изпълнение
(ЕС) № 808/2014);
9. Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда
за подаване на заявления по схеми и мерки
за директни плащания (ДВ, бр. 22 от 2009 г.)
(Наредба № 5 от 2009 г.);
10. Наредба № 5 от 2018 г. за прилагане
на правилата на биологично производство,
етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване
на правилата на биологичното производство,
както и за последващ официален надзор върху
контролиращите лица (ДВ, бр. 75 от 2018 г.)
(Наредба № 5 от 2018 г.).“
§ 2. В чл. 6 ал. 3 се изменя така:
„(3) След приключване на петгодишния период на ангажимента по съответното направление
същият може да бъде удължаван ежегодно, но
не по-късно от кампания 2022 г.“
§ 3. В чл. 7, ал. 2 думата „пчелин“ се заличава.
§ 4. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 5:
„(5) Подпомаганите лица получават плащания по ал. 1 за срок, който не надвишава
минималните периоди на преход към биологично производство съгласно чл. 36, ал. 1, чл. 37,
ал. 1 и чл. 38 от Регламент на Комисията (ЕО)
№ 889/2008 за определяне на подробни правила
за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007
на Съвета относно биологичното производство
и етикетирането на биологични продукти по
отношение на биологичното производство,
етикетирането и контрола (ОВ, L 250 от 18 септември 2008 г.).“
2. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно
ал. 6 и 7.
§ 5. Създава се чл. 11а:
„Чл. 11а. (1) За кандидати, които удължават
ангажимента си през кампания 2020 г., са в
сила следните условия:
1. за култури от групата на полските култури,
и включително фуражни:
а) за площите до 50 ха подпомагането е в
размер на 100 % от годишното плащане на
хектар;
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б) за площите над 50 ха до 65 ха подпомагането е в размер на 50 % от годишното
плащане на хектар;
в) за площите над 65 ха подпомагането е в
размер на 10 % от годишното плащане на хектар;
2. за култури от групата на ароматни и
медицински растения:
а) за площите до 50 ха подпомагането е в
размер на 100 % от годишното плащане на
хектар;
б) за площи над 50 ха до 65 ха подпомагането е в размер на 50 % от годишното плащане
на хектар;
в) за площите над 65 ха подпомагането е в
размер на 10 % от годишното плащане на хектар.
(2) За кандидати, които поемат нов ангажимент през кампания 2020 г., са в сила следните
условия:
1. за култури от групата на полските култури,
включително фуражни:
а) за площите до 50 ха подпомагането е в
размер на 100 % от годишното плащане на
хектар;
б) за площите над 50 ха до 65 ха подпомагането е в размер на 50 % от годишното
плащане на хектар;
в) за площите над 65 ха подпомагането е в
размер на 10 % от годишното плащане на хектар;
2. за култури от групата на ароматни и
медицински растения:
а) за площите до 50 ха подпомагането е в
размер на 100 % от годишното плащане на
хектар;
б) за площите над 50 ха до 65 ха подпомагането е в размер на 50 % от годишното
плащане на хектар;
в) за площите над 65 ха подпомагането е в
размер на 10 % от годишното плащане на хектар.
(3) Изчислението на финансовата помощ по
ал. 1, т. 1 и 2 и ал. 2, т. 1 и 2 за всеки отделен
кандидат за подпомагане се извършва въз основа на средния размер на нивата на плащане
за съответната група култури към съответните
декларирани площи.
(4) Допустими за подпомагане постоянно
затревени площи по направление „Биологично
растениевъдство“ са площи за кандидати по ал. 1
и 2, за които е спазена гъстота с биологични
животни в съотношение минимум 1 ЖЕ/2 ха.
При определяне на допустимите площи съгласно
това съотношение животните в заявлението
на кандидата следва да са преминали периода
на преход към биологично производство към
31.12.2019 г. и да са вписани в регистъра по
чл. 16а, ал. 1, т. 1 от Закона за прилагане на
Общата организация на пазарите на земеделски
продукти на Европейския съюз на името на
кандидата по мярката.“
§ 6. В чл. 14, ал. 2 се правят следните изменения:
1. В т. 4 думата „регистъра“ се заменя с
„Интегрираната информационна система“, а
абревиатурата в скобите „БАБХ“ се заменя с
„ИИС на БАБХ – ВетИс“.
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2. В т. 5 думите ,,регистъра на БАБХ“ се
заменят с „ИИС на БАБХ – ВетИс“.
§ 7. В чл. 15, ал. 4 се правят следните
изменения:
1. В т. 1 след думата „производство“ се
добавя „съгласно чл. 33, ал. 1, т. 3“.
2. Създава се т. 3:
„3. е прекратен поетият многогодишен
ангажимент на основание ал. 2 и/или 3 и
след изтичане на минималните периоди на
преход не са предоставили в Държавен фонд
„Земеделие“ сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените
растителни, животински или пчелни продукти с правилата на биологично производство
съгласно чл. 33, ал. 1, т. 3.“
§ 8. В чл. 19а се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Кандидат, който е подал заявление за
доброволен отказ по ал. 1, не може да ползва
никакви права от заявлението за плащане по
съответното направление.“
2. Досегашните ал. 3, 4 и 5 стават съответно ал. 4, 5 и 6.
§ 9. В чл. 21 се създават ал. 5, 6, 7, 8, 9 и 10:
„(5) Кандидатите с ангажименти по чл. 6
могат да разширяват ангажиментите си, като
добавят сертифицирани площи/животни/пчелини с пчелни семейства, които са преминали
периода на преход към биологично производство и не са участвали в поет ангажимент
по мярката, без да поемат нов петгодишен
ангажимент.
(6) Сертифицирани площи/животни/пчелини с пчелни семейства с ангажименти по
чл. 6, ал. 3 и чл. 17, ал. 4 и такива, които
участват с нов ангажимент по мярката, могат
да заявяват сертифицирани площи/животни/
пчелини с пчелни семейства, преминали периода на преход към биологично производство
до 31.12.2019 г. включително.
(7) Сертифицираните площи/животни/пчелини с пчелни семейства по ал. 6 са допустими
за участие, ако към 31.12.2019 г. са вписани в
регистъра по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от Закона за
прилагане на Общата организация на пазарите
на земеделски продукти на Европейския съюз
на името на кандидата по мярката.
(8) Кандидати с ангажименти по чл. 6 и
такива, които поемат нов ангажимент, не
могат да заявяват постоянно затревени площи по мярката, в случай че в заявлението за
подпомагане няма сертифицирани животни,
преминали периода на преход към биологично
производство.
(9) Допустими за заявяване на постоянно
затревени площи по направление „Биологично
растениевъдство“ са площи, за които е спазена
гъстота с биологични животни в съотношение
минимум 1 ЖЕ/2 ха.
(10) При определяне на допустимите за
заявяване постоянно затревени площи съгласно съотношението по ал. 9 животните в

БРОЙ 38

ДЪРЖАВЕН

заявлението на кандидата следва да са преминали периода на преход към биологично
производство към 31.12.2019 г. и да са вписани
в регистъра по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от Закона за
прилагане на Общата организация на пазарите
на земеделски продукти на Европейския съюз
на името на кандидата по мярката.“
§ 10. В чл. 25 абревиатурата „БАБХ“ се
заменя с „ИИС на БАБХ – ВетИс“.
§ 11. В чл. 32 след думата „него“ се добавя
„или при“, а думите „или пожар“ се заличават.
§ 12. В чл. 33 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 1 думите „на Съвета относно
биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна
на Регламент (ЕИО) 2092/91 (ОВ, L 189 от
20.07.2007 г.)“ се заличават.
2. В ал. 3 думите „за прилагане на правилата
на биологично производство, етикетиране и
контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на
биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите
лица (ДВ, бр. 75 от 2018 г.), наричана по-нататък
„Наредба № 5 от 2018 г.“ се заличават.
§ 13. В чл. 34, ал. 3 думите „за култура,
включена в приложението към наредбата, издадена на основание чл. 16, ал. 2 от Закона за
защита на растенията, подпомаганите лица се
вписват в официалния регистър за фитосанитарен контрол“ се заменят с „подпомаганите
лица се вписват в регистъра по чл. 6, ал. 1,
т. 11 от Закона за защита на растенията“.
§ 14. В чл. 41 се създават ал. 3 и 4:
„(3) Прием на заявления за подпомагане
може да се извършва под условие в съответствие със заповедта по чл. 4, ал. 5 от Наредба
№ 5 от 2009 г.
(4) В случай на прием на заявление под
условие земеделският стопанин предоставя
писмено съгласие, че одобрението за участие
в мярката и предоставянето на финансовата
помощ ще се извършат при наличие на финансов ресурс за многогодишни ангажименти за
всички площи, животни и пчелни семейства
след отчитане на необходимите средства за
поетите ангажименти от ДФЗ – РА, до ограниченията по чл. 9.“
§ 15. В чл. 46 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 и 3 думите „регистъра на Българската агенция по безопасност на храните“
се заменят с „ИИС на БАБХ – ВетИс“.
2. В ал. 4 думите „за определяне на правилата за прилагане на Регламент 1306/2013
на Европейския парламент и на Съвета по
отношение на Интегрираната система за администриране и контрол, мерки за развитие
на селските райони и кръстосаното съответствие“ се заличават.
3. Създава се нова ал. 6:
„(6) Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенци я, у ведом ява писмено
кандидатите за подпомагане за изплатената
им финансова помощ.“
4. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
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§ 16. В чл. 49 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 се създава изречение второ: „За
целите на ДФЗ – РА, може да бъде ползвана
информацията от регистъра по чл. 16а, ал. 1,
т. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти
на Европейския съюз.“
2. В ал. 3 думите „електронната система“
се заменят със „СВДВИ“.
§ 17. В допълнителните разпоредби се
правят следните изменения:
1. В § 1:
а) в т. 1 абревиатурата „СИЗП“ се заменя
със „Система за идентификация на земеделските парцели“;
б) в т. 3 думите „на Комисията от 17 юли
2014 г. за определяне на правила за прилагане
на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от
Европейския земеделски фонд за развитие
на селските райони (ОВ L, бр. 227 от 31 юли
2014 г.)“ се заличават;
в) в т. 3а думите „на Европейския парламент
и на Съвета по отношение на интегрираната
система за администриране и контрол, мерки
за развитие на селските райони и кръстосаното съответствие“ се заличават;
г) в т. 6 числото „2002“ се заменя с „2007“.
2. В § 2 думите „на Европейския парламент
и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно
подпомагане на развитието на селските райони
от Европейския земеделски фонд за развитие
на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна
на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета
(Регламент (ЕС) № 1305/2013) (ОВ L, бр. 347
от 20 декември 2013 г.)“ се заличават.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 18. Ангажиментите, които продължават
след текущия програмен период и съдържат
клауза за преразглеждане, се приспособяват
към правната рамка на следващия програмен
период съгласно чл. 48 от Регламент (ЕС)
№ 1305/2013. В случай на надхвърляне на
изискванията земеделските стопани могат
да откажат да приспособят ангажимента си
към условията на новата правна рамка, като
уведомят ДФЗ – РА, в срок 20 работни дни от
деня на обнародването/публикуването им. В
случай че земеделските стопани не приемат
да приспособят ангажимента си към новата
правна рамка, те могат да се откажат от
изпълнението на ангажимента, без да възстановяват средства.
§ 19. Площи/животни/пчелни семейства, за
които земеделските стопани са изпълнявали
ангажимент по мярка 11 „Биологично земеделие“ до момента, не могат да бъдат включени в нов ангажимент по мярката, както и
да бъдат добавяни към ангажимент по чл. 6.
§ 20. През 2020 г. няма да се подпомагат
площи/животни и пчелни семейства, които
са в период на преход.
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§ 21. Разпоредбите на чл. 17, ал. 5 и 6 не
се прилагат за кампания 2020 г.
§ 22. В Наредба № 7 от 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от
Програмата за развитие на селските райони
за периода 2014 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 16 от
2015 г.; изм., бр. 59 от 2015 г., бр. 19 от 2017 г.,
бр. 18 от 2018 г. и бр. 18 от 2019 г.) разпоредбите на чл. 20, ал. 6, 7 и 8 не се прилагат за
кампания 2020 г.
„
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§ 23. В Наредба № 5 от 2009 г. за условията
и реда за подаване на заявления по схеми и
мерки за директни плащания (обн., ДВ, бр. 22
от 2009 г.; изм., бр. 37 от 2009 г., бр. 14, 19, 22
и 55 от 2010 г., бр. 18, 35, 51, 89 и 96 от 2011 г.,
бр. 21 от 2012 г., бр. 23 от 2013 г., бр. 22 от
2014 г., бр. 16, 31 и 38 от 2015 г., бр. 16 и 40
от 2016 г., бр. 19 и 43 от 2017 г., бр. 17 и 42
от 2018 г., бр. 20 и 43 от 2019 г. и бр. 18 от
2020 г.) в приложението се създават:

1. Приложение за кандидатстване по мярка 10 „Агроекология и климат“ 2020:

Приложение за кандидатстване по мярка 10 „Агроекология и климат” 2020
Настоящото приложение е неразделна част от общото заявление за подпомагане

УРН:

Дата на подаване:

„Заявление за плащане”

Редакция на направление / парцели / животни

Заявени за подпомагане направления:
Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност
Контрол на почвената ерозия
Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)
Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство
Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство

Декларирам, че през текущата година намалявам площта, за която имам поет агроекологичен
ангажимент и спазвам разпоредбите на чл. 20, ал. 2 и/или ал. 4 от НАРЕДБА № 7 от 24.02.2015 г. за
прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат” от ПРСР 2014-2020 г. (към заявлението прилагам и
обяснение, в което посочвам причините за намаляване на площите)
Прилагам следните документи:

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313
от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни.
Подпис:
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Общи декларации:
1. Запознат съм с изискването да премина агроекологично обучение с минимална продължителност 18 часа или
демонстрационна дейност, свързана с приоритет 4 по мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от ПРСР
2014-2020 г., с минимална продължителност от 3 дни, до 31 декември на втората година от ангажимента по съответното
направление и ще предоставя най-късно с подаване на заявление за третата година поне един от следните задължителни
документи за удостоверяване на опит за извършване на агроекологичните дейности:
1.1. Копие на документ за преминато агроекологично обучение с минимална продължителност 18 часа или
демонстрационна дейност, свързана с приоритет 4 по мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от ПРСР
2014-2020 г., с минимална продължителност от 3 дни;
1.2. Копие на документ за преминато обучение или документ, удостоверяващ наличие на опит, предоставени по мярка 214
„Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони на Република България за периода 2007 – 2013 г.;
1.3. Копие на диплома за средно професионално, висше образование, за образователна и научна степен „доктор“ или
научна степен „доктор на науките“, с квалификация земеделие или ветеринарна медицина.
2. Запознат съм и спазвам всички изисквания, произтичащи от агроекологичните ми задължения, от началото на първата
година на кандидатстване и участие в мярка 10 „Агроекология и климат”.
3. Запознат съм с изискването да водя дневник за всички извършвани дейности на територията на земеделското стопанство
през периода на изпълнение на многогодишния ангажимент.
4. Запознат съм с изискването да спазвам изискванията за управление на агроекологичните дейности, определени в мярка 10
„Агроекология и климат” на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР), за които
кандидатствам за периода на изпълнение на многогодишния ангажимент.
5. Запознат съм с изискването да спазвам базовите изисквания за извършваните агроекологични дейности, които ще
изпълнявам в периода на изпълнение на многогодишния ангажимент.
6. Запознат съм с изискването за цялата си селскостопанска дейност и през цялата календарна година да извършвам
земеделска дейност върху декларираните площи и да спазвам, в рамките на цялото стопанство, правилата за кръстосано
съответствие съгласно чл. 91 и чл. 93 и Приложение II от Регламент (ЕС) № 1306/2013, минималните изисквания по
отношение на минералните торове и продуктите за растителна защита.
7. Запознат съм, че в случай на изменения или промени в съответните задължителни стандарти, условията и изискванията за
получаване на плащания по мярка 10 „Агроекология и климат” ще бъдат приведени в съответствие и съгласно чл. 48 на
Регламент (ЕС) № 1305/2013 и при отказ от моя страна да поема задължение да спазвам тези изменени изисквания, ще
уведомя писмено ДФЗ-РА в срок до 20 работни дни след обнародването на измененията.
8. Не съм заявил за подпомагане площи по направление „Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока
природна стойност” от мярка 10 „Агроекология и климат” от ПРСР 2014 – 2020 г., попадащи в защитени зони от Натура 2000 с
влезли в сила заповеди.
9. Не съм заявил за подпомагане едни и същи площи по мярка 10 „Агроекология и климат” и по мярка 11 „Биологично
земеделие” от ПРСР 2014 – 2020 г., с изключение на площи, заявени по направление „Контрол на почвената ерозия”.
10. Не съм заявил за подпомагане едни и същи животни по мярка 10 „Агроекология и климат” и по мярка 11 „Биологично
земеделие” от ПРСР 2014 – 2020 г., с изключение на животни, заявени по направление „Опазване на застрашени от изчезване
местни породи, важни за селското стопанство”.
11. При нанасяне на вреда от трети лица, унищожаване на култура върху заявен за подпомагане парцел или част от него,
разораване на пасища или пожар, се задължавам да уведомя писмено ДФЗ-РА в срок от 15 работни дни от настъпване на
събитието, като представя и копие от документ от съответния компетентен административен орган.
12. Запознат съм, че мога да поискам прекратяване на поет агроекологичен ангажимент, като подам заявление за доброволен
отказ по образец, съгласно чл. 23, ал. 7, ал. 8, ал. 9, ал. 10 и ал. 11 от НАРЕДБА № 7 от 24.02.2015 г. и възстановя всички
получени до момента агроекологични плащания съгласно чл. 18, ал. 4 от същата наредба.
13. Запознат съм, че годишният размер на плащанията може да бъде преразглеждан по време на изпълнявания ангажимент
по мярката при изменение на практиките по чл. 43 от Регламент (ЕС) № 1307/2013.
14. Запознат съм, че финансовата помощ за календарната година на констатацията и за следващата може да бъде отказана,
когато:
14.1. се установи в две последователни години неспазване на всички базови и изисквания по управление, засягащи над 50
% от заявените за подпомагане площи, животни или пчелни семейства по съответното направление;
14.2. се установи, че бенефициентът е представил неверни сведения с цел да получи подпомагане или поради небрежност
е пропуснал да предостави необходимата информация.
15. Запознат съм, че приемът на заявления за подпомагане се извършва в съответствие със заповедта на Министъра на
земеделието, храните и горите по чл. 4, ал. 5 от Наредба № 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления
по схеми и мерки за директни плащания.
16. Запознат съм, че в срок, определен в заповед на изпълнителния директор на ДФЗ – РА Изпълнителната агенция по
селекция и репродукция в животновъдството и дирекциите на националните паркове въвеждат данни в електронната система
по чл. 54 от Наредба № 7 от 24.02.2015 г. за извършените през текущата година проверки.
17. Запознат съм, че данните въведени от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството и
дирекциите на националните паркове се визуализират и са достъпни в Системата за електронни услуги на ДФЗ – РА
(https://seu.dfz.bg).
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни.

Подпис:
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Декларации, задължителни за участие по направление „Възстановяване и поддържане на затревени
площи с висока природна стойност” (ВПС-1):
1. Запознат съм с изискването да извършвам агроекологичните дейности върху едни и същи земеделски площи в периода на
изпълнение на многогодешния ангажимент.
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни.

Подпис:

Специфични документи по направление „Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока
природна стойност” (ВПС-1):
1. Предоставям копие на един от следните документи, доказващ преминато агроекологично обучение:
1.1. Документ за преминато агроекологично обучение с минимална продължителност 18 часа или
демонстрационна дейност, свързана с приоритет 4 по мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“
от ПРСР 2014-2020 г., с минимална продължителност от 3 дни;
1.2. Документ за преминато обучение или документ, удостоверяващ наличие на опит, предоставени по мярка 214
„Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони на Република България за периода
2007 – 2013 г.;
1.3. Диплома за средно професионално, висше образование, за образователна и научна степен „доктор“ или
научна степен „доктор на науките“, с квалификация земеделие или ветеринарна медицина.
2. Нотариално заверено пълномощно за управление на агроекологичната дейност, с което кандидатът упълномощава
друго лице да управлява дейностите по мярка 10 „Агроекология и климат” (упълномощаването следва да бъде
осъществено до края на втората година от първото одобрение по съответното направление, като документът се
представя най-късно с подаване на заявление за плащане на третата година).

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни.

Подпис:

Декларации, задължителни за участие по направление „Контрол на почвената ерозия”:
1. Запознат съм с изискването да извършвам агроекологичните дейности върху едни и същи земеделски площи в периода на
изпълнение на многогодишния ангажимент.
2. Запознат съм с изискването да изпълнявам избраните противоерозионни дейности описани в предоставения от мен план.
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни.

Подпис:

Специфични документи по направление„Контрол на почвената ерозия”:
1. Предоставям копие на един от следните документи, доказващ преминато агроекологично обучение:
1.1. Документ за преминато агроекологично обучение с минимална продължителност 18 часа или
демонстрационна дейност, свързана с приоритет 4 по мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“
от ПРСР 2014-2020 г., с минимална продължителност от 3 дни;
1.2. Документ за преминато обучение или документ, удостоверяващ наличие на опит, предоставени по мярка 214
„Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони на Република България за периода
2007 – 2013 г.;
1.3. Диплома за средно професионално, висше образование, за образователна и научна степен „доктор“ или
научна степен „доктор на науките“, с квалификация земеделие или ветеринарна медицина.
2. Нотариално заверено пълномощно за управление на агроекологичната дейност, с което кандидатът упълномощава
друго лице да управлява дейностите по мярка 10 „Агроекология и климат” (упълномощаването следва да бъде
осъществено до края на втората година от първото одобрение по съответното направление, като документът се
представя най-късно с подаване на заявление за плащане на третата година).
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни.

Подпис:

Декларации, задължителни за участие по направление „Традиционни практики за сезонна паша на животните
(пасторализъм”):
1. Запознат съм и спазвам изискването да притежавам най-малко 50 овце или 10 говеда или при комбинация от тях – не помалко от 10 ЖЕ.
2. Запознат съм с изискването да спазвам изискването за поддържане на гъстота на животинските единици върху затревените
площи съгласно Плановете за управление на Националния парк, в който извършвам дейността.
3. Запознат съм с изискването да не извеждам по-голям брой животни от съответния вид от записаните в разрешителното за паша,
издадено от съответната дирекция на национален парк „Рила“, „Пирин” или „Централен Балкан”.
4. Запознат съм с изискването да извеждам животните на паша на определените планински пасища най-малко 3 месеца от годината
в периода май-октомври.
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни.

Подпис:

Специфични документи по направление „Традиционни практики за сезонна паша на животните
(пасторализъм”):
1. Копие от годишно разрешително за паша, издадено от съответната дирекция на национален парк „Рила“ „Пирин” или
„Централен Балкан”.
Приложение за кандидатстване по мярка 10 „Агроекология и климат”
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2. Копия от сертификатите за произход (родословените сертификати) на каракачанските кучета и кучетата от порода
„Българско овчарско куче”, издадени от Международна асоциация на каракачанските кучета или друга призната асоциация.
3. Предоставям копие на един от следните документи, доказващ преминато агроекологично обучение:
3.1. Документ за преминато агроекологично обучение с минимална продължителност 18 часа или
демонстрационна дейност, свързана с приоритет 4 по мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“
от ПРСР 2014-2020 г., с минимална продължителност от 3 дни;
3.2. Документ за преминато обучение или документ, удостоверяващ наличие на опит, предоставени по мярка 214
„Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони на Република България за периода
2007 – 2013 г.;
3.3. Диплома за средно професионално, висше образование, за образователна и научна степен „доктор“ или
научна степен „доктор на науките“, с квалификация земеделие или ветеринарна медицина.
4. Нотариално заверено пълномощно за управление на агроекологичната дейност, с което кандидатът упълномощава
друго лице да управлява дейностите по мярка 10 „Агроекология и климат” (упълномощаването следва да бъде
осъществено до края на втората година от първото одобрение по съответното направление, като документът се
представя най-късно с подаване на заявление за плащане на третата година).
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни.

Подпис:

Декларации, задължителни за участие по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи,
важни за селското стопанство”:

1. Запознат съм с изискването да не намалявам броя на одобрените животни (по видове) от последното подадено заявление за
подпомагане, с което съм поел многогодишен ангажимент.
2. Запознат съм с изискването да отглеждам животните, с които кандидатствам, за периода на многогодишния ангажимент , като
при намаляване на броя им вследствие на клане, продажба, смърт или кражба ще представям на ДФЗ-РА съответните документи
(до 80 дни от деня, следващ последният ден за подаване на заявленията за подпомагане или с подаване на „Заявление за
плащане” на следващата година, ако събитието се е случило след този период).
3. Запознат съм, че в случаите на настъпили форсмажорни или извънредни обстоятелства, засягащи броя на отглежданите животни
с ангажимент по направлението, до края на многогодишния си ангажимент, ще спазвам ангажимента си с броя на отглежданите
животни от същия вид след настъпване на обстоятелствата.
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни.

Подпис:

Специфични документи по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за
селското стопанство”:
1. Копие от "Зоотехнически сертификат” или „Сертификат за произход” за говеда, биволи, овце, кози и свине, а за
еднокопитните - идентификационен документ (паспорт) за регистрирано еднокопитно животно, издаден от ИАСРЖ или
съответната Развъдна организация (само за новите, неодобрени животни от застрашени от изчезване местни породи).
2. Копие от разрешение за пасищно отглеждане на източнобалканската свиня, издадено от кмета на съответната община
(за земите извън горския фонд), а за земите от горския фонд - от държавното горско стопанство.
3. Документ за загубите на животните (до 80 дни от деня, следващ последният ден за подаване на заявленията за
подпомагане или с подаване на „Заявление за плащане” на следващата година, ако събитието се е случило след този
период ).
4. Предоставям копие на един от следните документи, доказващ преминато агроекологично обучение:
4.1. Документ за преминато агроекологично обучение с минимална продължителност 18 часа или
демонстрационна дейност, свързана с приоритет 4 по мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“
от ПРСР 2014-2020 г., с минимална продължителност от 3 дни;
4.2. Документ за преминато обучение или документ, удостоверяващ наличие на опит, предоставени по мярка 214
„Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони на Република България за периода
2007 – 2013 г.;
4.3. Диплома за средно професионално, висше образование, за образователна и научна степен „доктор“ или
научна степен „доктор на науките“, с квалификация земеделие или ветеринарна медицина.
5. Нотариално заверено пълномощно за управление на агроекологичната дейност, с което кандидатът упълномощава
друго лице да управлява дейностите по мярка 10 „Агроекология и климат” (упълномощаването следва да бъде
осъществено до края на втората година от първото одобрение по съответното направление, като документът се
представя най-късно с подаване на заявление за плащане на третата година).
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни.

Подпис:

Декларации, задължителни за участие по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни сортове,
важни за селското стопанство”:
1. Запознат съм с изискването, че мога да не извършвам агроекологичните дейности върху едни и същи земеделски площи, но
следва да запазвам размера на площта, за която имам поет ангажимент, в периода на изпълнение на многогодишния
ангажимент.
2. Запознат съм с изискването, че максимално допустимата площ за подпомагане по направлението е 50 ха.
Приложение за кандидатстване по мярка 10 „Агроекология и климат”
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Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни.

Подпис:

Допълнителни декларации при участие
сортове, важни за селското стопанство”:

по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни

1. Заявил съм през текущата година сорт трайни насаждения и/или многогодишни култури, който е застрашен от
генетична ерозия и вече е съществуващ (в случай че кандидатът е заявил вече съществуващи трайни насаждения и
многогодишни култури).
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни.

Подпис:

Специфични документи по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за
селското стопанство”:
1. Копие от фактура за съответната година на подаване на заявлението за плащане за площите заети от едногодишни
земеделски култури или новосъздадени трайни насаждения, с която се удостоверява, че посевният и/или посадъчният
материал за заявения местен сорт, застрашен от генетична ерозия, е закупен от лице, имащо право да
сортоподдържа съответния сорт. (документът не се изисква ако кандидатът е лице, което извършва
сортоподдържане на местен сорт, застрашен от генетична ерозия, определен от ИАСАС, както и в случай че
кандидатът е заявил само вече съществуващи трайни насаждения и многогодишни култури).

2. Копие от актуален документ, издаден от ИАСАС, с който се потвърждава, че заявеният сорт е застрашен от
генетична ерозия и е съществуващ (в случай че кандидатът е заявил вече съществуващи трайни насаждения и
многогодишни култури и е отбелязал допълнителната декларация по т. 1).
3. Предоставям копие на един от следните документи, доказващ преминато агроекологично обучение:
3.1. Документ за преминато агроекологично обучение с минимална продължителност 18 часа или
демонстрационна дейност, свързана с приоритет 4 по мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“
от ПРСР 2014-2020 г., с минимална продължителност от 3 дни;
3.2. Документ за преминато обучение или документ, удостоверяващ наличие на опит, предоставени по мярка 214
„Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони на Република България за периода
2007 – 2013 г.;
3.3. Диплома за средно професионално, висше образование, за образователна и научна степен „доктор“ или
научна степен „доктор на науките“, с квалификация земеделие или ветеринарна медицина.
4. Нотариално заверено пълномощно за управление на агроекологичната дейност, с което кандидатът упълномощава
друго лице да управлява дейностите по мярка 10 „Агроекология и климат” (упълномощаването следва да бъде
осъществено до края на втората година от първото одобрение по съответното направление, като документът се
представя най-късно с подаване на заявление за плащане на третата година).
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни.

Подпис:

Приложение за кандидатстване по мярка 10 „Агроекология и климат”
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2. Приложение за кандидатстване по мярка 11 „Биологично земеделие“ 2020:

Приложение за кандидатстване по мярка 11 „Биологично земеделие” 2020
Настоящото приложение е неразделна част от общото заявление за подпомагане

УРН:

Дата на подаване:

„Заявление за подпомагане”

„Заявление за плащане”

Редакция на направление / парцели / животни / пчелни семейства

Заявени за подпомагане направления:
Биологично растениевъдство
Биологично пчеларство
Биологично животновъдство

Декларирам, че през текущата година намалявам площта, за която имам поет биологичен ангажимент по
направление „Биологично растениевъдство” и спазвам разпоредбите на чл. 17, ал. 2 от НАРЕДБА № 4 от
24.02.2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие” от ПРСР 2014-2020 г. (към заявлението
прилагам и обяснение, в което посочвам причините за намаляване на площите).
Прилагам следните документи:

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313
от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни.

Подпис:
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Общи декларации:
1. Запознат съм с изискването да премина агроекологично или биологично обучение с минимална продължителност 18 часа
или демонстрационна дейност, свързана с приоритет 4 по мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от ПРСР
2014-2020 г., с минимална продължителност от 3 дни, до 31 декември на втората година от ангажимента по съответното
направление и ще предоставя най-късно с подаване на заявление за третата година поне един от следните задължителни
документи за удостоверяване на опит за извършване на биологичните дейности:
1.1. Копие на документ за преминато агроекологично или биологично обучение с минимална продължителност 18 часа или
демонстрационна дейност, свързана с приоритет 4 по мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от ПРСР
2014-2020 г., с минимална продължителност от 3 дни;
1.2. Копие на документ за преминато обучение или документ, удостоверяващ наличие на опит, предоставени по мярка 214
„Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони на Република България за периода 2007 – 2013 г.;
1.3. Копие на диплома за средно професионално, висше образование, за образователна и научна степен „доктор“ или
научна степен „доктор на науките“, с квалификация земеделие или ветеринарна медицина;
1.4. Копие от сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените растителни и/или пчелни и/или
животински продукти с правилата на биологично производство, удостоверяващ наличие на биологична продукция.
2. Запознат съм с изискванията за активен земеделски стопанин по смисъла на чл. 9 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 на
Европейския парламент и Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на правила за директни плащания за
земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО)
№ 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009* на Съвета, както и с условията за активен земеделски стопанин съгласно
чл. 38б от ЗПЗП.
3. Запознат съм и спазвам всички изисквания, произтичащи от биологичните ми задължения, от началото на първата година
на кандидатстване и участие в мярка 11 „Биологично земеделие”.
4. Запознат съм с изискването да водя дневник за всички извършвани дейности на територията на земеделското стопанство
през периода на поетото задължение.
5. Запознат съм с изискването да спазвам изискванията за управление на биологичните дейности, определени в мярка 11
„Биологично земеделие” на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., за които кандидатствам за
периода на изпълнение на многогодишния ангажимент.
6. Запознат съм с изискването да спазвам изискванията на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното
производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91 (ОВ, L 189 от 20.07.2007 г.) и
Регламент (ЕО) № 889/2008 на Комисията от 5 септември 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на
Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по
отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола (ОВ L 250, 18.9.2008 г., стр. 1).
7. Запознат съм с изискването, че годишният размер на плащанията за преминаване към биологично земеделие (периода на
преход) се предоставят за срок, който не надвишава минималните периоди на преход към биологично производство съгласно
чл. 36, ал. 1, чл. 37, ал. 1 и чл. 38 от Регламент на Комисията (ЕО) № 889/2008 за определяне на подробни правила за
прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични
продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола (ОВ, L 250 от 18.09.2008 г.).
8. Запознат съм с изискването да спазвам базовите изисквания за извършваните биологични дейности, които ще изпълнявам
в периода на изпълнение на многогодишния ангажимент.
9. Запознат съм с изискването за цялата си селскостопанска дейност и през цялата календарна година да извършвам
земеделска дейност върху декларираните площи и да спазвам, в рамките на цялото стопанство, правилата за кръстосано
съответствие съгласно чл. 91 и чл. 93 и Приложение II от Регламент (ЕС) № 1306/2013, минималните изисквания по
отношение на минералните торове и продуктите за растителна защита.
10. Запознат съм, че в случай на изменения в съответните задължителни стандарти, условията и изискванията за получаване
на плащания по мярка 11 „Биологично земеделие” ще бъдат приведени в съответствие и съгласно чл. 48 на Регламент (ЕС) №
1305/2013 и при отказ от моя страна да поема задължение да спазвам тези изменени изисквания, ще уведомя писмено ДФЗРА в срок до 20 работни дни след обнародването на измененията.
11. Запознат съм с изискването, че до 30 октомври на петата година от ангажимента, който започва да тече от подаването на
първото одобрено заявление за подпомагане по съответното направление, най-малко веднъж трябва да съм получил
сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените от мен растителни, животински или пчелни
продукти с правилата на биологичното производство и да ги предоставя най-късно до 30 ноември на петата година от поемане
на ангажимента по съответното направление. Сертификатът или писменото доказателство следва да удостоверяват
състоянието на парцелите и произведената биологична продукция от земеделската култура, формираща размера на
подпомагане, в годината на издаването им и се предоставят обобщено за подпомаганите парцели, за които е поет
ангажимент, преминали периода на преход към биологично производство по чл.11, ал.4 от НАРЕДБА № 4 от 24.02.2015 г.
12. Запознат съм с изискването да предоставя документ, удостоверяващ непрекъсването на контрола при промяна на
контролиращото лице и копие на договора с новото контролиращо лице в срок от 15 работни дни от промяната.
13. Запознат съм с изискването да предоставя в ДФЗ-РА документ, удостоверяващ настъпили промени, свързани с
изключването или включването в система на контрол за биологично производство на заявени за подпомагане по мярката
земеделски парцели, животни и пчелни семейства – в срок от 15 работни дни от настъпването на промяната.
14. Запознат съм, че мога да кандидатствам едновременно за подпомагане по мярка 11 „Биологично земеделие”:,
направление „Биологично животновъдство” и по мярка 14 „Хуманно отношение към животните”.
15. Не съм заявил за подпомагане едни и същи постоянно затревени площи по мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и
плащания по Рамковата директива за водите” и по мярка 11 „Биологично земеделие” от ПРСР 2014 – 2020 г., за които има
влязла в сила забрана за използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади.
16. Не съм заявил за подпомагане едни и същи площи по мярка 11 „Биологично земеделие” и по мярка 10 „Агроекология и
климат” от ПРСР 2014 – 2020 г., с изключение на площи, заявени по направление „Контрол на почвената ерозия” от мярка 10.
17. Не съм заявил за подпомагане едни и същи животни по мярка 11 „Биологично земеделие” и по мярка 10 „Агроекология и
климат” от ПРСР 2014 – 2020 г., с изключение на животни, заявени по направление „Опазване на застрашени от изчезване
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местни породи, важни за селското стопанство” от мярка 10.
18. Запознат съм, че мога да поискам прекратяване на поет ангажимент, като подам заявление за доброволен отказ по
образец, съгласно чл. 19а от НАРЕДБА № 4 от 24.02.2015 г. и възстановя всички получени до момента плащания съгласно
чл.15, ал. 4 от същата наредба.
19. Запознат съм, че годишният размер на плащанията може да бъде преразглеждан по време на изпълнявания ангажимент
по мярката при изменение на практиките по чл. 43 от Регламент (ЕС) № 1307/2013.
20. Запознат съм с изискването, че при извършване на биологичните дейности по съответното направление в рамките на
поетия от мен многогодишен ангажимент следва да няма прекъсване в периода на контрол върху стопанството ми.
21. Запознат съм, че финансовата помощ за календарната година на констатацията и за следващата може да бъде отказана,
когато:
21.1. се установи в две последователни години неспазване на всички базови и изисквания по управление, засягащи над 50
% от заявените за подпомагане площи, животни или пчелни семейства по съответното направление;
21.2. се установи, че бенефициентът е представил неверни сведения с цел да получи подпомагане или поради
небрежност е пропуснал да предостави необходимата информация;
21.3. се установи, че контролиращото лице е уведомило министъра на земеделието, храните и горите при отнемане на
документ по смисъла на чл. 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007 на оператор, с който има сключен договор за
контрол и сертификация.
22. Запознат съм, че приемът на заявления за подпомагане се извършва в съответствие със заповедта на Министъра на
земеделието, храните и горите по чл. 4, ал. 5 от НАРЕДБА № 5 от 2009 г.
23. Запознат съм, че в срок, определен в заповед на изпълнителния директор на ДФЗ - РА контролиращите лица въвеждат
всяка година всички необходими данни за състоянието на парцелите, пчелните семейства и животните в електронната
система по чл. 49 от НАРЕДБА № 4 от 24.02.2015 г. към последната дата за подаване на заявление за подпомагане съгласно
чл. 12, ал. 2 от НАРЕДБА № 5 от 2009 г.
24. Запознат съм, че ДФЗ - РА ще използва данни вписани в регистъра по чл. 16а, ал.1, т.1 от Закона за прилагане на
Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз на името на кандидата по мярката , за
състоянието на парцелите, пчелните семейства и животните към последната дата за подаване на заявление за подпомагане
съгласно чл. 12, ал. 2 от НАРЕДБА № 5 от 2009 г.
25. Запознат съм, че декларирните площи, животни и пчелни семейства по мярка 11 „Биологично земеделие“, които не са
участвали в ангажименти по мярката, следва към 31.12. 2019 г. да са преминали периода на преход и да са вписани в
регистъра по чл. 16а, ал.1, т.1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на
Европейския съюз на името на кандидата по мярката.
26. Запознат съм, че данните въведени от контролиращите лица се визуализират и са достъпни в Системата за електронни
услуги на ДФЗ – РА (https://seu.dfz.bg).
27. Запознат съм, че в регламентираните срокове съгласно чл. 12, ал. 2 от НАРЕДБА № 5 от 2009 г., имам възможност да
правя промени в заявените кодове на дейност по съответното направление в случай на настъпили промени.
28. Запознат съм, че заявлението ми за подпомагане, новозаявените площи в изпълнявания петгодишен ангажимент, както и
площи, животни и пчелни семейства, с които кандидатствам за удължаване за шеста година , могат да бъдат одобрени, при
условие че е наличен финансов ресурс за обезпечаването на всички заявления за плащане и всички заявления за
подпомагане.
29. Запознат съм, че след приключване на петгодишния период по съответното направление, мога да разширя ангажимента
си през кампания 2020 като добавя сертифицирани площи/животни/пчелини с пчелни семейства, които са преминали периода
на преход към биологично производство и не са участвали в поет ангажимент по мярката, без да поема нов ангажимент.
30. Запознат съм, че ангажиментите, които продължават след текущия програмен период, се приспособяват към правната
рамка на следващия програмен период съгласно чл. 48 от Регламент (ЕС) № 1305/2013. В случай на надхвърляне на
изискванията мога да се откажа да приспособят ангажимента си към условията на новата правна рамка като уведомят ДФЗ РА в срок от 20 работни дни от деня на обнародването/публикуването им. В случай че не приема да приспособят ангажимента
си към новата правна рамка, мога да се откажа от изпълнението на ангажимента, без да възстановявам средства.
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни.

Подпис:

Декларации, задължителни за участие по направление „Биологично растениевъдство”:
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1. Запознат съм с изискването да извършвам биологичните дейности върху едни и същи земеделски площи в периода на
изпълнение на многогодишния ангажимент.
2. Запознат съм с изискването да предоставя през текущата година копие на един от следните документи:
2.1. Договор и/или анекси с контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за прилагане на
общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз;
или
2.2. Договор и/или анекси с трето лице, заверен от контролиращото лице и договор и/или анекси между контролиращото
лице и третото лице (само в случай че нямате сключен индивидуален договор с контролиращо лице, а извършвате
производство като подизпълнител за трето лице, което притежава такъв договор);
или
2.3. Договор и/или анекс между контролиращото лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за прилагане
на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, земеделския стопанин и трето лице.
3. Предоставеният договор и/или анекси с контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за
прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, е регистриран в базата данни по
чл. 45, ал. 1 от НАРЕДБА № 5 от 2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за
издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за
последващ официален надзор върху контролиращите лица.
4. Предоставеният договор и/или анекси с контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за
прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, обхваща всички земеделски
парцели, заявени за подпомагане за дейности по направление „Биологично растениевъдство”.
5. Запознат съм с изискването, че всички парцели на блока в земеделското стопанство (БЗС) трябва да бъдат заявени в
преход към биологично производство и/или вече да са преминали периода на преход.
6. При нанасяне на вреда от трети лица, унищожаване на култура върху заявен за подпомагане парцел или част от него или
при разораване на пасища,, се задължавам да уведомя писмено ДФЗ-РА в срок от 15 работни дни от настъпване на
събитието, като представя и копие от документ от съответния компетентен административен орган.
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни.

Подпис:

Допълнителни декларации при участие по направление „Биологично растениевъдство” (отнася се само
за производителите на посевен и посадъчен материал):
1. Произвеждам посевен и посадъчен материал за култура, включена в Приложение 5, част А на НАРЕДБА № 8 от
27.02.2015 г. за фитосанитарния контрол.

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни.

Подпис:

Документи по направление „Биологично растениевъдство”:

1. Предоставям копие на един от следните документи:
1.1. Договор и/или анекси с контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за
прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз
или
1.2. Договор и/или анекси с трето лице, заверен от контролиращото лице и договор и/или анекси между
контролиращото лице и третото лице (само в случай че нямате сключен индивидуален договор с контролиращо
лице по т. 1, а извършвате производство като подизпълнител за трето лице, което притежава такъв договор)
или
1.3. Договор и/или анекси между контролиращото лице, земеделския стопанин и третото лице (само в случай че
нямате сключен индивидуален договор с контролиращо лице по т. 1, а извършвате производство като
подизпълнител за трето лице, което притежава такъв договор).
2. Копие от удостоверение за регистрация в официалния регистър за фитосанитарен (растителен) контрол на
съответната областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ), само при биологично производството на посевен
и посадъчен материал за културите, включени в Приложение 5, част А на НАРЕДБА № 8 от 27.02.2015 г. за
фитосанитарния контрол (Само при условие, че е отбелязана т. 1 от допълнителни декларации по направление
„Биологично растениевъдство”).
3. Копие от сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените растителни продукти с
правилата на биологичното производство , издадени от контролиращото лице по т. 1 (краен срок за получаване на
документа от кандидата е 30.10 на петата година от първото одобрено заявление за подпомагане, като същият
следва да бъде предоставен пред ДФЗ – РА най-късно до 30.11 на петата година от първото одобрено заявление за
подпомагане). Сертификатът или писменото доказателство следва да удостоверяват състоянието на парцелите и
произведената биологична продукция от земеделската култура, формираща размера на подпомагане, в годината на
издаването им и се предоставят обобщено за подпомаганите парцели, за които е поет ангажимент, преминали
периода на преход към биологично производство по чл. 11, ал. 5 от НАРЕДБА № 4 от 24.02.2015 г.
4. Предоставям копие на един от следните документи, доказващ преминато агроекологично или биологично обучение:
4.1. Документ за преминато агроекологично или биологично обучение с минимална продължителност 18 часа или
демонстрационна дейност, свързана с приоритет 4 по мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от
ПРСР 2014-2020 г., с минимална продължителност от 3 дни;
4.2. Документ за преминато обучение или документ, удостоверяващ наличие на опит, предоставени по мярка 214
„Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони на Република България за периода 2007 –
2013 г.;
4.3. Диплома за средно професионално, висше образование, за образователна и научна степен „доктор“ или научна
Приложение за кандидатстване по мярка 11 „Биологично земеделие”
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степен „доктор на науките“, с квалификация земеделие, зооинженерство или ветеринарна медицина;
4.4. Сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените растителни и/или пчелни и/или
животински продукти с правилата на биологично производство, удостоверяващ наличие на биологична продукция.
5. Нотариално заверено пълномощно за управление на биологичната дейност, с което кандидатът упълномощава
друго лице да управлява дейностите по мярка 11 „Биологично земеделие” (упълномощаването следва да бъде
осъществено до края на втората година от първото одобрение по съответното направление, като документът се
представя най-късно с подаване на заявление за плащане на третата година).
6. Документ удостоверяващ непрекъсването на контрола при промяна на Контролиращото лице
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни.

Подпис:

Декларации, задължителни за участие по направление „Биологично пчеларство”:
1. Запознат съм с изискването да не намалявам броя пчелни семейства, за които съм поел петгодишно задължение, под
минималния изискван брой от 20 пчелни семейства.
2. Запознат съм с изискването да отглеждам всички пчелни семейства в стопанството по метода на биологичното
производство.
3. Запознат съм с изискването най-късно с подаването на „Заявление за плащане” през следващата година да представя в
ДФЗ-РА анекс към договора с контролиращото лице, ако увелича броя на пчелните семейства през текущата година.
4. Запознат съм с изискването да предоставя през текущата година копие на един от следните документи:
4.1. Договор и/или анекси с контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за прилагане на
общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз;
или
4.2. Договор и/или анекси с трето лице, заверен от контролиращото лице и договор и/или анекси между контролиращото
лице и третото лице (само в случай че нямате сключен индивидуален договор с контролиращо лице, а извършвате
производство като подизпълнител за трето лице, което притежава такъв договор);
или
4.3. Договор и/или анекс между контролиращото лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за прилагане
на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, земеделския стопанин и трето лице.
5. Предоставеният договор и/или анекси с контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за
прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, е регистриран в базата данни по
чл. 45, ал. 1 от НАРЕДБА № 5 от 2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за
издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за
последващ официален надзор върху контролиращите лица.
6. Предоставеният договор и/или анекси с контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за
прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, обхваща всички пчелни
семейства в стопанството ми.
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни.

Подпис:

Документи по направление „Биологично пчеларство”:

1. Предоставям копие на един от следните документи:
1.1. Договор и/или анекси с контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за
прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз
или
1.2. Договор и/или анекси с трето лице, заверен от контролиращото лице и договор и/или анекси между
контролиращото лице и третото лице (само в случай че нямате сключен индивидуален договор с контролиращо
лице по т. 1, а извършвате производство като подизпълнител за трето лице, което притежава такъв договор)
или
1.3. Договор и/или анекси между контролиращото лице, земеделския стопанин и третото лице (само в случай че
нямате сключен индивидуален договор с контролиращо лице по т. 1, а извършвате производство като
подизпълнител за трето лице, което притежава такъв договор).
2. Копие от сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените пчелни продукти с правилата
на биологично производство (поне веднъж за 5 - годишното задължение), издадени от контролиращото лице по т. 1
(краен срок за получаване на документа от кандидата е 30.10 на петата година от първото одобрено заявление за
подпомагане, като същият следва да бъде предоставен пред ДФЗ – РА най-късно до 30.11 на петата година от
първото одобрено заявление за подпомагане). Документът следва да удостоверява наличие на биологична
продукция съгласно чл. 33, ал. 1, т. 2 от НАРЕДБА № 4 от 24.02.2015 г.
3. Предоставям копие на един от следните документи, доказващ преминато агроекологично или биологично
обучение:
3.1. Документ за преминато агроекологично или биологично обучение с минимална продължителност 18 часа или
демонстрационна дейност, свързана с приоритет 4 по мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от
ПРСР 2014-2020 г., с минимална продължителност от 3 дни;
3.2. Документ за преминато обучение или документ, удостоверяващ наличие на опит, предоставени по мярка 214
„Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони на Република България за периода 2007 –
2013 г.;
3.3. Диплома за средно професионално, висше образование, за образователна и научна степен „доктор“ или научна
Приложение за кандидатстване по мярка 11 „Биологично земеделие”

Страница 5 от 7

С Т Р.

54

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 38

степен „доктор на науките“, с квалификация земеделие, зооинженерство или ветеринарна медицина;
3.4. Сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените растителни и/или пчелни и/или
животински продукти с правилата на биологично производство, удостоверяващ наличие на биологична продукция.
4. Нотариално заверено пълномощно за управление на биологичната дейност, с което кандидатът упълномощава
друго лице да управлява дейностите по мярка 11 „Биологично земеделие” (упълномощаването следва да бъде
осъществено до края на втората година от първото одобрение по съответното направление, като документът се
представя най-късно с подаване на заявление за плащане на третата година).
5. Документ удостоверяващ непрекъсването на контрола при промяна на Контролиращото лице.
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни.

Подпис:

Декларации, задължителни за участие по направление „Биологично животновъдство”:

1. Запознат съм с изискването да не намалявам размерът на площите и животинските единици (ЖЕ), за които съм поел петгодишно
задължение, под минималния изискван размер от 0,5 ха и 1 ЖЕ.
2. Запознат съм с изискването, че се подпомагат само животните в основното стадо (млечни крави - майки, месодайни крави –
майки, млечни биволици – майки, месодайни биволици - майки, овце - майки, кози - майки).
3. Запознат съм с изискването да отглеждам всички животни от заявения вид в стопанството по метода на биологичното
производство.
4. Запознат съм с изискването, че при промяна на животните в стопанството ми от съответния вид, с който кандидатствам за
подпомагане или при увеличаване на броя им следва да сключа анекс към договора с контролиращото лице.
5. Запознат съм с изискването най-късно с подаването на „Заявление за плащане” през следващата година да представя в ДФЗ-РА
анекс към договора с контролиращото лице, ако увелича броя на животните от заявения вид в стопанството през текущата година.
6. Запознат съм с изискването, че всички парцели на блока в земеделското стопанство (БЗС) трябва да бъдат заявени в преход към
биологично производство и/или вече да са преминали периода на преход.
7. Запознат съм с изискването да предоставя през текущата година копие на един от следните документи:
7.1. Договор и/или анекси с контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за прилагане на общата
организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз;
или
7.2. Договор и/или анекси с трето лице, заверен от контролиращото лице и договор и/или анекси между контролиращото лице и
третото лице (само в случай че нямате сключен индивидуален договор с контролиращо лице, а извършвате производство като
подизпълнител за трето лице, което притежава такъв договор);
или
7.3. Договор и/или анекс между контролиращото лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за прилагане на
общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, земеделския стопанин и трето лице.
8. Предоставеният договор и/или анекси с контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за прилагане
на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, е регистриран в базата данни по чл. 45, ал. 1 от
НАРЕДБА № 5 от 2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на
разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален
надзор върху контролиращите лица.
9. Предоставеният договор и/или анекси с контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за прилагане
на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, обхваща всички животни от заявения вид в
стопанството ми.
10. При нанасяне на вреда от трети лица, унищожаване на култура върху заявен за подпомагане парцел или част от него,
разораване на пасища, се задължавам да уведомя писмено ДФЗ-РА в срок от 15 работни дни от настъпване на събитието, като
представя и копие от документ от съответния компетентен административен орган.
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни.

Подпис:

Специфични документи по направление „Биологично животновъдство”:

1. Предоставям копие на един от следните документи:
1.1. Договор и/или анекси с контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за
прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз
или
1.2. Договор и/или анекси с трето лице, заверен от контролиращото лице и договор и/или анекси между
контролиращото лице и третото лице (само в случай че нямате сключен индивидуален договор с контролиращо
лице по т. 1, а извършвате производство като подизпълнител за трето лице, което притежава такъв договор)
или
1.3. Договор и/или анекси между контролиращото лице, земеделския стопанин и третото лице (само в случай че
нямате сключен индивидуален договор с контролиращо лице по т. 1, а извършвате производство като
подизпълнител за трето лице, което притежава такъв договор).
2. Копие от сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените животински продукти с
правилата на биологично производство (поне веднъж за 5 - годишното задължение), издадени от контролиращото
лице по т. 1 (краен срок за получаване на документа от кандидата е 30.10 на петата година от първото одобрено
заявление за подпомагане, като същият следва да бъде предоставен пред ДФЗ – РА най-късно до 30.11 на петата
година от първото одобрено заявление за подпомагане). Документът следва да удостоверява наличие на биологична
продукция съгласно чл. 33, ал. 1, т. 2 от НАРЕДБА № 4 от 24.02.2015 г.
3. Предоставям копие на един от следните документи, доказващ преминато агроекологично или биологично обучение:
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3.1. Документ за преминато агроекологично или биологично обучение с минимална продължителност 18 часа или
демонстрационна дейност, свързана с приоритет 4 по мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от
ПРСР 2014-2020 г., с минимална продължителност от 3 дни;
3.2. Документ за преминато обучение или документ, удостоверяващ наличие на опит, предоставени по мярка 214
„Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони на Република България за периода 2007 –
2013 г.;
3.3. Диплома за средно професионално, висше образование, за образователна и научна степен „доктор“ или научна
степен „доктор на науките“, с квалификация земеделие, зооинженерство или ветеринарна медицина;
3.4. Сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените растителни и/или пчелни и/или
животински продукти с правилата на биологично производство, удостоверяващ наличие на биологична продукция.
4. Нотариално заверено пълномощно за управление на биологичната дейност, с което кандидатът упълномощава
друго лице да управлява дейностите по мярка 11 „Биологично земеделие” (упълномощаването следва да бъде
осъществено до края на втората година от първото одобрение по съответното направление, като документът се
представя най-късно с подаване на заявление за плащане на третата година).
5. Документ удостоверяващ непрекъсването на контрола при промяна на Контролиращото лице
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни.

Подпис:

Приложение за кандидатстване по мярка 11 „Биологично земеделие”
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3. Приложение за кандидатстване по мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“:
„
Заявление за подпомагане УРН:

УИН: попълва се служебно
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Приложение за кандидатстване по мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и
Рамковата директива за водите“

С този документ Вие кандидатствате за подпомагане по мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“, като той ще се
счита за подаден само след като сте удостоверили с подпис съгласието си с разпечатаните данни от ИСАК.

Данни за кандидата
УРН
Бенефициент

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК

Данни за парцели по Н2000
Парцели, заявени за участие по мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите”,
забрани в защитени зони от НАТУРА 2000 и изисквания за отпускане на финансова помощ.
Парцел №

Площ (ха)

Забраните, които кандидатът за подпомагане следва да спазва, за да получи подпомагане и които са
включени в издадената от Министъра на околната среда и водите заповед за обявяване на защитена
зона............................ BG..........., са:
1. Забрана за премахване на характеристиките на ландшафта (синори, единични и група дървета),
при ползването на земеделски земи като такива
2. Забрана за косенето на ливадите до 1 юли
3. Забрана за косенето на ливадите от периферията към центъра, с бързодвижеща се техника и
преди 15 юли;
4. Забрана за косенето на ливадите от периферията към центъра, преди 15 юни;
5. Забрана за използването на неселективни средства за борба с вредителите по горите и в селското
стопанство;
6. Забрана за използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади.
Забраните и режимите, които кандидатът за подпомагане следва да спазва, за да получи подпомагане и
които са включени в издадената от министъра на околната среда и водите заповед за утвърждаване на план
за управление на защитена зона............................ BG..........., са:
1. Забрана за използването на неселективни пестициди;
2. Забрана за използването на родентициди;
3. Забрана за внасяне на неприсъщи за района растителни и животински видове;
4. Забрана за култивиране на чужди бързорастящи растителни видове.
5. Забрана за унищожаването на естествената крайречна растителност;
6. Забрана за замърсяване на територията на защитената зона с битови, промишлени и други
отпадъци.
7. Забранява се разораването на ливади и пасища или други практики водещи до трайна промяна на
ландшафта
Декларации при участие по мярка 12 – Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите
(Мярка 12):
1.
2.

Запознат съм с изискването да спазвам забраните, включени в издадена от Министъра на околната среда и водите заповед №
.................... за обявяване на защитена зона .................. с код BG......, за парцелите, които заявявам за подпомагане по мярка 12
„Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ в нея.
Запознат съм с разпоредбите на чл. 4 и Глава Шеста от НАРЕДБА № 5 от 24.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на мярка
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 248а и/или чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис/Дата
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12 „Плащания по Натура 2000 и рамковата директива за водите” от ПРСР за периода 2014-2020 г. и с условията за намаляване и
отказване на изплащането на финансова помощ.
Запознат съм, че площите, с които кандидатствам за подпомагане са в обхвата на Директива 92/43/ЕИО и Директива 2009/147/ЕО,
съгласно чл. 30 от Регламент (ЕС) № 1305/2013;
Запознат съм със задължението да спазвам забраните и ограниченията, разписани в заповедите за обявяване на защитените зони
по Натура 2000, съгласно чл. 12, ал. 6 от ЗБР;
Запознат съм, че съгласно влязъл в сила план за управление на защитена зона.................. с код BG...... със заповед на министъра
на околната среда и водите № .................... за парцелите, които заявявам за подпомагане по мярка 12 „Плащания по Натура 2000
и Рамковата директива за водите“ следва да спазвам режимите определени в него;
Запознат съм с изискването да не заявявам за подпомагане едни и същи постоянно затревени площи по Мярка 12 и мярка 11
„Биологично земеделие”, за които има забрана за използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади;
Запознат съм с изискването, че не мога да заявявам площи по направление „Възстановяване и поддържане на затревени площи с
висока природна стойност” от мярка 10 „Агроекология и климат” от ПРСР 2014 – 2020 г., попадащи в защитени зони от Натура 2000
с влезли в сила заповеди.

Подпис/Дата

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 248а и/или чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис/Дата

“
§ 24. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Десислава Танева

3033
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МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Наредба за изменение на Наредба № РД-02-20-2
от 2018 г. за проектиране на пътища (обн.,
ДВ, бр. 79 от 2018 г.; попр., бр. 90 от 2018 г.)
Параграф единствен. В чл. 108 ал. 3 се
изменя така:
„(3) Проектирането и изграждането на
подземни технически проводи и съоръжения,
представляващи обществен интерес, се извършва при условията на Закона за пътищата
и актовете за неговото прилагане, като в
случаите на полагане на инженерни мрежи
и съоръжения на техническата инфраструктура успоредно на пътя същите могат да
бъдат разположени в обхвата на пътя само
в случай на подадена декларация по чл. 20,
т. 1 от Наредбата за специално ползване на
пътищата, приета с ПМС № 179 от 2001 г.,
с която се заявява, че при необходимост от
изместване на съоръжението заявителят ще
извърши това за собствена сметка. Разполагането им се осъществява извън обхвата на
пътното платно, като в зоната на банкета се
допуска единствено при техническа невъзможност за полагане в останалите елементи
от обхвата на пътя.“
Министър:
Петя Аврамова
2989

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Наредба за допълнение на Наредба № 3 от
2018 г. за условията и реда за откриване на
платежни сметки, за изпълнение на платеж
ни операции и за използване на платежни
инструменти (обн., ДВ, бр. 37 от 2018 г.; изм.
и доп., бр. 50 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 52, ал. 1 накрая се добавя „и на
Насоки на ЕБО EBA/GL/2020/01 за изменение
на Насоки на ЕБО EBA/GL/2018/05 относно
докладването на данни за измами съгласно
Директивата за платежните услуги (ДПУ2)“.
§ 2. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 10:
„§ 10. Отчетите по чл. 51, ал. 1 и 2 за първото полугодие на 2020 г. се предоставят в
управление „Банково“ на БНБ на шестмесечна
база в срок до 31 август 2020 г.“
Заключителна разпоредба
§ 3. Тази наредба се издава на основание
чл. 99, ал. 6 и чл. 155 от Закона за платежните
услуги и платежните системи и е приета с
Решение № 130 от 7 април 2020 г. на Управителния съвет на Българската народна банка.
Управител:
Димитър Радев
2968
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Наредба за изменение и допълнение на Наред
ба № 16 от 2018 г. за издаване на лицензи и
одобрения, за вписване в регистъра по чл. 19
от Закона за платежните услуги и платежните
системи и за изискванията към дейността на
операторите на платежни системи с оконча
телност на сетълмента (обн., ДВ, бр. 32 от
2018 г.; изм. и доп., бр. 21 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) създава се нова т. 6:
„6. декларация за наличие на обстоятелство
по чл. 3, т. 6 или чл. 4 от Закона за икономи-
ческите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от
тях лица и техните действителни собственици;“
б) създава се нова т. 16:
„16. списък на лицата, притежаващи три или
повече от три на сто от акции/дружествени
дялове или права на глас по акции/дружествени дялове в капитала на заявителя, съдържащ
посочване за всяко от лицата на брой и вид
на акциите или други дялови участия, които
са записани или ще бъдат записани, и номиналната стойност на тези акции или други
дялови участия;“
в) създава се нова т. 21:
„21. документи и информация по чл. 7а за
лицата, притежаващи три или повече от три
на сто от акции/дружествени дялове или права
на глас по акции/дружествени дялове;“
г) създава се нова т. 23:
„23. документи и информация в съответствие с Насоки на ЕБО (EBA/GL/2019/02) за
възлагане на дейности на външни изпълнители
(Насоки на ЕБО EBA/GL/2019/02), в случай
че заявителят възнамерява да възложи на подизпълнител осъществяването на оперативни
функции;“
д) досегашните т. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24 стават
съответно т. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18,
19, 20, 22, 24, 25, 26, 27 и 28 и в тях се правят
следните изменения:
аа) в т. 19 думите „данни и документи“ се
заменят с „документи и информация“;
бб) в т. 20 думите „данни и документи“ се
заменят с „документи и информация“;
вв) в т. 22 думите „данни и документи“ се
заменят с „документи и информация“;
гг) в т. 24 думите „т. 13“ се заменят с „т. 14“.
2. В ал. 3 думите „или в легализиран превод“
се заличават и се създава изречение второ:
„Всички документи на чужд език се представят в оригинал и се придружават с превод на
български език, а представяните официални
документи трябва да бъдат и легализирани в
съответствие с изискванията на действащото
законодателство.“
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§ 2. В чл. 4, ал. 1, т. 2 числото „2009“ се
заменя с „2019“ и накрая се добавя „или отговарят на едно от условията по чл. 3, т. 3 и 4
от посочената наредба“.
§ 3. В чл. 5, ал. 1 се създава т. 10:
„10. когато е представител на юридическо
лице – декларация по чл. 3, ал. 1, т. 6 по отношение на това юридическо лице.“
§ 4. В чл. 6, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 7:
„7. декларация по чл. 3, ал. 1, т. 6 по отношение на юридическото лице;“.
2. Досегашните т. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14
стават съответно т. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15.
§ 5. Създава се чл. 7а:
„Уведомяване при придобиване на три или повече
от три на сто от акции/дружествени дялове или
права на глас по акции/дружествени дялове
Чл. 7а. (1) Всяко лице, което придобие три
или повече от три на сто от акции/дружествени
дялове или права на глас по акции/дружествени
дялове в платежна институция, лицензирана
от БНБ, подава писмено уведомление до БНБ,
към което прилага:
1. за физическо лице – документи и информация по чл. 5, ал. 1, т. 1 и 2 и чл. 6, ал. 1, т. 2;
2. за юридическо лице – документи и информация по чл. 6, ал. 2, т. 1, 2, 3, 6 и 10, както и
документи и информация по чл. 5, ал. 1, т. 1
и 2 за лицата, управляващи и представляващи
юридическото лице.
(2) Българската народна банка може да поиска предоставяне на допълнителни документи
и информация за удостоверяване спазването
на съответните изисквания съгласно Закона
за платежните услуги и платежните системи.“
§ 6. В глава втора в наименованието на
раздел II накрая се добавя „и защитни мерки“.
§ 7. В чл. 9 се създава ал. 3:
„(3) Платежната институция незабавно
уведомява БНБ, когато платежоспособността
є е застрашена или собственият є капитал е
спаднал под по-голямата от стойностите по
чл. 8 или по чл. 9 от Закона за платежните
услуги и платежните системи.“
§ 8. В чл. 12 ал. 3 се отменя.
§ 9. Създава се чл. 12а:
„Предоставяне на информация за защитни
сметки
Чл. 12а. (1) Платежната институция уведомява БНБ за всяка открита след издаването
на лиценза защитна сметка в 7-дневен срок
от нейното откриване, като предоставя на
БНБ копия на сключения договор с банка за
откриване на сметката и приложимите към
него общи условия.
(2) Платежната институция предоставя на
БНБ информация за откритите защитни сметки,
за валутата, наличността и движението по всяка
от тях за всяко тримесечие на календарната
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година в срок до края на календарния месец,
следващ съответния тримесечен период.“
§ 10. В глава втора в наименованието на
раздел IV след думата „представители“ се поставя запетая, съюзът „и“ се заличава и след
думата „клонове“ се добавя „и подизпълнители“.
§ 11. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 5 думите „т. 9“ се заменят с
„т. 10“.
2. Създават се нова ал. 9 и ал. 10:
„(9) Документите и информацията по ал. 1,
3 и 4 се представят на български език. Всички
документи на чужд език се представят в оригинал и се придружават с превод на български
език, а представяните официални документи
трябва да бъдат и легализирани в съответствие
с изискванията на действащото законодателство.
(10) Документ по ал. 1, 3 и 4 може да бъде
заменен с нотариално заверена декларация в
случаите, когато правната система на чуждата
държава не предвижда издаването на такъв,
което се удостоверява с издаден от съответните
компетентни органи на тази държава официален документ.“
3. Досегашната ал. 9 става ал. 11.
§ 12. Създава се чл. 16а:
„Възлагане на дейности на подизпълнители
Чл. 16а. (1) Платежна институция, която е
възложила на подизпълнител осъществяването на оперативни функции, изготвя, редовно
преразглежда и актуализира писмена политика
за възлагане на дейности на подизпълнители
в съответствие с насока 7 от Насоки на ЕБО
EBA/GL/2019/02.
(2) Когато платежна институция възнамерява
да възложи на подизпълнител осъществяването
на оперативни функции, с уведомлението по
реда на чл. 31 от Закона за платежните услуги и
платежните системи предоставя на БНБ план за
непрекъснатост на дейността по отношение на
възложените функции в съответствие с насока
9 от Насоки на ЕБО EBA/GL/2019/02, както и
стратегия за изход в съответствие с насока 15
от Насоки на ЕБО EBA/GL/2019/02.
(3) Платежните институции сключват споразумения за възлагане на дейности на подизпълнители при условията на насоки 12 и 13 от
Насоки на ЕБО EBA/GL/2019/02.
(4) Платежните институции поддържат
актуален регистър на информацията относно
всички споразумения за възлагане на дейности
на подизпълнители в съответствие с насока 11 от Насоки на ЕБО EBA/GL/2019/02.
(5) Платежните институции предоставят на
разположение на БНБ при поискване пълния
регистър по ал. 4 или част от него, копия на
сключените споразумения по ал. 3, както и
политиката по ал. 1.
(6) Платежните институции уведомяват
БНБ за съществени промени, свързани със
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сключените от тях споразумения за възлагане
на дейности на подизпълнители, които биха
могли да имат съществено въздействие върху
непрекъснатото изпълнение на дейността на
платежните институции, в 7-дневен срок от
тяхното настъпване.“
§ 13. В чл. 18, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 5:
„5. декларация по чл. 3, ал. 1, т. 6;“.
2. Досегашните т. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
и 14 стават съответно т. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14 и 15, като в т. 11 думите „чл. 5“ се заменят
с „чл. 20“.
§ 14. В чл. 21, ал. 3 думите „ал. 5 – 9“ се
заменят с „ал. 5 – 11“.
§ 15. В чл. 23, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 6:
„6. декларация по чл. 3, ал. 1, т. 6;“.
2. Създава се нова т. 16:
„16. списък на лицата, притежаващи три или
повече от три на сто от акции/дружествени
дялове или права на глас по акции/дружествени дялове в капитала на заявителя, съдържащ
посочване за всяко от лицата на брой и вид
на акциите или други дялови участия, които
са записани или ще бъдат записани, и номиналната стойност на тези акции или други
дялови участия;“.
3. Създава се нова т. 21:
„21. документи и информация по чл. 27а за
лицата, притежаващи три или повече от три
на сто от акции/дружествени дялове или права
на глас по акции/дружествени дялове;“.
4. Създава се нова т. 23:
„23. документи и информация в съответствие
с Насоки на ЕБО EBA/GL/2019/02, в случай
че заявителят възнамерява да възложи на подизпълнител осъществяването на оперативни
функции;“.
5. Досегашните т. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24 стават
съответно т. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18,
19, 20, 22, 24, 25, 26, 27 и 28, като в т. 24 думите
„т. 13“ се заменят с „т. 14“.
§ 16. Създава се чл. 27а:
„Уведомяване при придобиване на три или повече
от три на сто от акции/дружествени дялове или
права на глас по акции/дружествени дялове
Чл. 27а. Лице, което придобие три или повече
от три на сто от акции/дружествени дялове или
права на глас по акции/дружествени дялове в
дружество за електронни пари, лицензирано от
БНБ, подава писмено уведомление до БНБ, към
което прилага документите и информацията
по чл. 7а.“
§ 17. В глава четвърта в наименование на
раздел II накрая се добавя „и защитни мерки“.
§ 18. В чл. 28 се създава ал. 7:
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„(7) Дружество за електронни пари незабавно
уведомява БНБ, когато платежоспособността
му е застрашена или собственият капитал на
дружеството за електронни пари е спаднал
под по-голямата от стойностите по чл. 38 или
по чл. 39, ал. 2 – 6 от Закона за платежните
услуги и платежните системи.“
§ 19. В чл. 31 ал. 2 се отменя.
§ 20. Създава се чл. 31а:
„Предоставяне на информация за защитни
сметки
Чл. 31а. Дружество, лицензирано да извършва
дейност като дружество за електронни пари,
предоставя на БНБ информация за откритите
защитни сметки по реда на чл. 12а.“
§ 21. В глава четвърта в наименование на
раздел III след думата „представители“ се поставя запетая, съюзът „и“ се заличава и след
думата „клонове“ се добавя „и подизпълнители“.
§ 22. В чл. 32 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създават се нова ал. 11 и ал. 12:
„(11) Документите и информацията по ал. 3,
5 и 6 се представят на български език. Всички
документи на чужд език се представят в оригинал и се придружават с превод на български
език, а представяните официални документи
трябва да бъдат и легализирани в съответствие
с изискванията на действащото законодателство.
(12) Документ по ал. 3, 5 и 6 може да бъде
заменен с нотариално заверена декларация в
случаите, когато правната система на чуждата
държава не предвижда издаването на такъв,
което се удостоверява с издаден от съответните
компетентни органи на тази държава официален документ.“
2. Досегашната ал. 11 става ал. 13.
§ 23. Създава се чл. 33а:
„Възлагане на дейности на подизпълнители
Чл. 33а. Дружество за електронни пари
възлага на подизпълнител осъществяването
на оперативни функции по реда на чл. 16а.“
§ 24. В чл. 35, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 5:
„5. декларация по чл. 3, ал. 1, т. 6;“.
2. Досегашните т. 5, 6, 7, 8 , 9, 10, 11, 12, 13,
14 и 15 стават съответно т. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15 и 16.
§ 25. В § 2 от допълнителните разпоредби
се създава изречение второ: „Платежните институции и дружествата за електронни пари
прилагат Насоките на ЕБО (EBA/GL/2019/02) за
възлагане на дейности на външни изпълнители.“
§ 26. В т. 9.1 от приложението към чл. 5,
ал. 1, т. 2 думите „Наредба № 20 от 2009 г.“ се
заменят с „Наредба № 20 от 2019 г.“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 27. В срок до 31 декември 2021 г. платежните
институции и дружествата за електронни пари
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привеждат в съответствие с Насоки на ЕБО
EBA/GL/2019/02 съществуващите споразумения
за възлагане на дейности на подизпълнители.
§ 28. Платежните институции и дружествата за електронни пари предоставят информацията по чл. 12а, ал. 2 за първото тримесечие
на 2020 г. в срок до 15 май 2020 г.
§ 29. Отчетите по чл. 60, ал. 1 и 3, чл. 61,
ал. 1 за първото полугодие на 2020 г. се предоставят в управление „Банково“ на БНБ на
шестмесечна база в срок до 31 август 2020 г.
§ 30. Тази наредба се издава на основание
чл. 9, ал. 7, чл. 10, ал. 2, чл. 14а, ал. 1, чл. 23,
ал. 5, чл. 31, ал. 7, чл. 37, ал. 5, чл. 41, ал. 1,
чл. 43, ал. 3, чл. 44а, чл. 135, ал. 2 и чл. 155
от Закона за платежните услуги и платежните системи и е приета с Решение № 129
от 7 април 2020 г. на Управителния съвет на
Българската народна банка.
Управител:
Димитър Радев
2969

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
„НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“
ПРОКУРАТУРА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ИНСТРУКЦИЯ № І-6
от 14 април 2020 г.

за взаимодействие между Прокуратурата на
Република България и Държавна агенция
„Национална сигурност“ при осъществяване
дейността на Бюрото по защита при главния
прокурор
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази инструкция се регламентират
условията и редът за взаимодействие между
Прокуратурата на Република България (ПРБ)
и Държавна агенция „Национална сигурност“
(ДАНС) при осъществяване дейността на
Бюрото по защита при главния прокурор
(Бюрото по защита).
Чл. 2. (1) Взаимодействието има за цел да
осигури своевременно и законосъобразно изпълнение на дейностите на Бюрото по защита
съгласно нормативната уредба.
(2) Взаимодействието между Бюрото по
защита и ДАНС се осъществява при спазване на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство
(ЗЗЛЗВНП), Закона за Държавна агенция
„Национална сигурност“ (ЗДАНС), Закона
за защита на класифицираната информация
(ЗЗКИ), Инструкция № И-2 от 2020 г. за условията и реда за организиране и осъществяване
охраната на прокурори и следователи и другите
подзаконови актове по тяхното прилагане.
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Чл. 3. (1) Общото ръководство и контрол
на взаимодействието по реда на тази инструкция се осъществяват от главния прокурор и
председателя на ДАНС.
(2) Оперативното ръководство и непосредствената организация на взаимодействието
се осъществяват от директора на Бюрото по
защита и изрично оправомощен заместникпредседател на ДАНС.
(3) За осъществяване на взаимодействието
по тази инструкция ръководителите по ал. 2
определят лица и точки за контакт, като взаимно се уведомяват за тях.
Раздел II
Области и форми на взаимодействие
Чл. 4. Взаимодействието между Бюрото по
защита и ДАНС се осъществява чрез:
1. предоставяне на информация от информационни фондове на ДАНС на Бюрото по
защита;
2. оказване на взаимна експертна, оперативна и техническа помощ;
3. провеждане на съвместни обучителни
и квалификационни мероприятия по теми от
взаимен интерес;
4. участие на заместник-председател на
ДАНС, определен от председателя на ДАНС,
в Съвета за охрана на застрашени прокурори
и следователи в случаите, предвидени в Инструкция № И-2 от 2020 г. за условията и реда
за организиране и осъществяване охраната на
прокурори и следователи.
Раздел ІІІ
Предоставяне на информация
Чл. 5. (1) Информация от информационни
фондове на ДАНС се предоставя на Бюрото
по защита от председателя на ДАНС или
оправомощено от него длъжностно лице.
(2) Информацията по ал. 1 включва:
1. данни за заплаха спрямо лица, на които
е предоставена специална защита, или такива, за които има отправено предложение за
предоставяне на специална защита, както и
данни за техни контакти и връзки;
2. данни за заплаха спрямо прокурори и
следователи, на които е осигурена охрана
или за които има отправено предложение за
осигуряване на охрана от Бюрото по защита;
3. данни за средата за сигурност и за очак
вани и възможни рискове, включително за
заплаха от тероризъм и екстремизъм, във
връзка с конкретни лица и места за посещения от прокурори и следователи и от лица,
пряко свързани с тях, на които е осигурена
охрана от Бюрото по защита.
(3) Информацията по ал. 1 вк лючва и
други данни, свързани с изпълнението на
специфичните служебни дейности на Бюрото
по защита по § 1 от ДР на ЗЗЛЗВНП.
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(4) Информацията по ал. 1 – 3 се предоставя на Бюрото по защита след получено
писмено запитване от директора на Бюрото
по защита.
(5) Запитването по ал. 4 за предоставяне
на информация по ал. 1 – 3 съдържа данни
в обем, позволяващи еднозначното идентифициране на лицата, по отношение на които
се иска информация.
(6) Запитването по ал. 4 се регистрира в
деловодството на ДАНС и незабавно се препраща на специализирана административна
дирекция „Координация и информационноаналитична дейност“ – ДАНС.
(7) Информацията се предоставя на Бюрото по защита във възможно най-кратък срок
съобразно технологично необходимото време
за извършване на проверка в информационните фондове на ДАНС, но не по-късно от
3 дни от регистриране на запитването.
(8) Предоставянето от ДАНС на информация по ал. 1 – 3 се извършва при спазване
на принципа „необходимост да се знае“ по
смисъла на ЗЗКИ.
Чл. 6. (1) При получаване или установяване на информация за заплаха към прокурор
или следовател председателят на ДАНС или
оправомощено от него длъж ностно лице
незабавно уведомява застрашеното лице и
административния му ръководител.
(2) Когато информацията е за заплаха към
главния прокурор или неговите заместници,
председателят на ДАНС незабавно изготвя
предложение за осигуряване на охрана до
председателстващия Съвета за охрана на застрашени прокурори и следователи.
Ч л. 7. (1) И нформа ц и я за за п ла ха о т
тероризъм и екстремизъм, свързана с лица
и места, посещавани от прокурори и следователи и от лица, пряко свързани с тях,
на които е осигурена охрана от Бюрото по
защита, се предоставя от председателя на
Д А НС или оправомощено от него длъжностно лице по запитване от директора на
Бюрото по защита.
(2) Запитването по ал. 1 се отправя в
писмен вид и се регистрира в деловодството
на ДАНС.
(3) При възникване на неотложни случаи
запитването по ал. 1 се отправя по електронна поща.
(4) В случаите по ал. 3 ДАНС уведомява
писмено Бюрото по защита при наличие на
информация за заплаха от тероризъм и екстремизъм, свързана с лица и места, посещавани от прокурори и следователи и от лица,
пряко свързани с тях, на които е осигурена
охрана от Бюрото по защита.
(5) Уведомлението по ал. 4 се предхожда
от координация по телефона.
(6) При липса на информация уведомлението се извършва по електронна поща.
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Раздел IV
Провеж дане на съвместни обу чителни и
квалификационни мероприятия по теми от
взаимен интерес
Чл. 8. (1) Държавна агенция „Национална
сигурност“ и Бюрото по защита могат да си
взаимодействат в областта на професионалното обучение чрез провеждане на съвместни
обучителни и квалификационни мероприятия
по теми от взаимен интерес.
(2) Темите, обучителите, формите на обучение и квалификация, местата за провеждане,
както и разходите се планират и съгласуват
предварително за всяко мероприятие.
Заключителни разпоредби
§ 1. Инструкцията се издава на основание
чл. 5, ал. 8 от Закона за защита на лица,
застрашени във връзка с наказателно производство и чл. 3, ал. 5 от Закона за Държавна
агенция „Национална сигурност“.
§ 2. Инструкцията влиза в сила в деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Председател на Държавна агенция
„Национална сигурност“:
Димитър Георгиев
Главен прокурор на Република България:
Иван Гешев
2998

ПРОКУРАТУРА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
„НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“
Инстру кция за отменяне на Инстру кция
№ I-1298 от 2015 г. за вида на информацията и
реда за предоставянето є от Министерството
на вътрешните работи и Държавна агенция
„Национална сигурност“ на Бюрото по защи
та при главния прокурор за изпълнение на
функциите на бюрото (ДВ, бр. 95 от 2015 г.)
§ 1. С тази инструкция се отменя Инструкция № I-1298 от 2015 г. за вида на информацията
и реда за предоставянето є от Министерството
на вътрешните работи и Държавна агенция
„Национална сигурност“ на Бюрото по защита при главния прокурор за изпълнение на
функциите на бюрото (ДВ, бр. 95 от 2015 г.).
§ 2. Инструкцията влиза в сила в деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Главен прокурор на Република България:
Иван Гешев
Министър на вътрешните работи:
Младен Маринов
Председател на Държавна агенция
„Национална сигурност“:
Димитър Георгиев
3003
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ
ЗАПОВЕД № РД-142
от 31 март 2020 г.
На основание чл. 5, aл. 1, т. 1 и 8 от Устройствения правилник на Изпълнителната агенция
по рибарство и аквакултури (ИАРА) и чл. 6,
ал. 6 от Закона за рибарството и аквакултурите
нареждам:
I. Одобрявам правила за определяне на размера
на подлежащата на възстановяване безвъзмездна
финансова помощ с наименование „Методика за
определяне на размера на финансови корекции по
проекти, финансирани от Оперативна програма за
развитие на сектор „Рибарство“, съфинансирана
от Европейския фонд за рибарство за програмен
период 2007 – 2013 г. (ОПРСР)“.
II. Настоящата заповед ведно с правилата по
т. I да се обнародват в „Държавен вестник“ и да
се публикуват на интернет страниците на ИАРА
и ОПРСР 2007 – 2013 г.
Контрол по изпълнението на заповедта ще
упражнявам лично.
Настоящата заповед да се сведе до знанието
на съответните длъжностни лица за сведение и
изпълнение.
Изпълнителен директор:
Г. Николов
МЕТОДИКА
за определяне на размера на финансови корек
ции по проекти, финансирани от Оперативна
програма за развитие на сектор „Рибарство“,
съфинансирана от Европейския фонд за рибар
ство за програмен период 2007 – 2013 г. (ОПРСР)
I. Общи положения за определяне размера на
финансови корекции
Във връзка с разпоредбите на чл. 56 от Регламент (ЕО) № 1198/2006 г. Изпълнителната
агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА),
в качеството є на Управляващ орган (УО) на
ОПРСР, извършва проверки за дълготрайност на
операциите, финансирани по ОПРСР, и на изпълнение на задълженията от бенефициерите съгласно договорите за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ (ДБФП). При установяване на
нарушение УО налага финансови корекции (ФК)
на бенефициерите и администрира нередности.
Целта на налагането на ФК е да се възстанови
ситуацията, при която 100 % от разходите, одобрени за финансиране по ОПРСР, са в съответствие
с приложимото национално законодателство и
правото на Европейския съюз (ЕС) в тази област,
както и със съответния ДБФП. Методиката за
определяне на размера на ФК по проекти, финансирани от ОПРСР, следва да се прилага в случаи

на нередности, които представляват нарушение на
нормативни разпоредби, както и на договорните
отношения между ИАРА и ползвателите, получили
безвъзмездна финансова помощ (БФП) по ОПРСР.
Финансовата корекция за установени нередности представлява част от изплатената БФП.
Стойността на ФК е до 100 % върху стойността
на изплатената БФП.
При определяне на ФК УО взема предвид
тежестта, продължителността и системността
на нарушението.
При определяне на тежестта се отчитат неизпълнението на ангажиментите или задълженията
и произтичащите от тях последствия.
Продължителността на неизпълнението зависи
от времетраенето на въздействието или от възможността това въздействие да бъде прекратено
с разумни средства.
Системността на неизпълнението зависи от
това дали подобни случаи на неспазване са били
констатирани при същия проект и по-рано през
мониторинговия период.
Стойността на ФК се установява чрез прилагане на диференциален метод или на пропорционален метод.
При прилагане на диференциалния метод
стойността на ФК е равна на реално установеното финансово отражение на нарушението върху
усвоената (изплатената) БФП.
Стойността на ФК се установява чрез прилагане
на пропорционалния метод в случаите, когато не
е възможно да се направи точно количествено
определяне на финансовото отражение на нарушението върху усвоената (изплатената) БФП.
Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури осъществява ежегоден контрол във
връзка с наблюдението и оценката на ОПРСР и в
качеството си на УО на ОПРСР изисква от всеки
бенефициер, чийто проект подлежи на мониторинг, да предостави информация и документи,
удостоверяващи изпълнението на задълженията
му съгласно ДБФП и в съответствие със заложеното в инвестиционното намерение (ИН) на
проектното му предложение. В искането се съдържат указания относно вида/типа на изисканите
документи, както и срок за предоставянето им.
При непредставяне на всички изискани документи след изтичане на поставения в искането
срок УО предприема действия по налагане на ФК
и по администриране на нередност. Финансовата
корекция се определя съгласно приложение № 1
от настоящата методика.
При установяване на несъответствие/неизпълнение на ангажиментите след предоставяне на
документи УО предприема следните действия:
1. Управляващият орган уведомява бенефициера за съществуващо съмнение за нарушение,
което може да доведе до налагане на ФК в определен размер.
2. В указан от УО срок, считано от датата на
получаване на уведомителното писмо, бенефициерът може да представи на ИАРА коментари,
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бележки, становище и/или други допълнителни
документи, доказващи надлежно предприети
действия по отстраняване на установеното несъответствие, както и информация, с която да
мотивира искане да не се налага ФК или да се
намали нейният размер.
3. В случай че искането на бенефициера бъде
прието, УО на ОПРСР не предприема действия по
налагане на ФК и по администриране на нередност.
4. В случай че се отхвърли искането или бенефициерът не предостави коментари, бележки,
становище и/или други допълнителни документи,
УО на ОПРСР предприема действия по налагане на ФК и по администриране на нередност.
Финансовата корекция се определя съгласно
приложение № 1, приложение № 1 и таблица 1
или приложение № 1 и таблица 2.
В случаите, когато бенефициерът има два
или повече проекта със съпоставими видове продукция/услуги, при проверката на изпълнението
УО взима предвид общия сбор на заложените
количества/стойности в ИН на всичките му
проекти за съответния период. Управляващият
орган разпределя установеното изпълнение/неизпълнение за всеки проект поотделно съобразно
относителната тежест на всеки проект, освен в
случаите, в които УО приеме декларираното от
бенефициера различно разпределение на изпълнението/неизпълнението.
В приложение № 1 не са изброени всички
възможни нарушения, поради което с тях не се
ограничават случаите на нередности, за които се
прилагат настоящите правила. При установяване
на нарушение, което не е в обхвата на изброените
типове нарушения, при изчисляване стойността
на ФК се приема процентният показател, предвиден за най-близкото по вид категория и тип
нарушение.
Преди налагане на поредната ФК от стойността
на изплатената БФП по даден проект се приспадат
всички наложени по проекта ФК до момента на
установяване на поредното нарушение.
II. Специфични случаи за определяне размера
на финансови корекции
1. Контрол по изпълнение на заложените
показатели в инвестиционнно намерение, част
Б от заявлението за кандидатстване
1.1. Проекти по мярка 2.1 „Производствени
инвестиции в аквакултурата“ и 2.6 „Инвестиции в
преработка и маркетинг на продукти от риболов
и аквакултура“
Финансовите корекции са в размер от 2,5 до
5 % върху стойността на БФП и се налагат за
установеното несъответствие (неизпълнение), когато същото е от 30 до 100 %. Тези ФК са извън
обхвата на определянето на ФК, произтичащи
от нарушения на разпоредбите на националното
законодателство и/или правото на Европейския
съюз (ЕС) в областта на обществените поръчки.
За първа производствена година се счита първата пълна финансова година след окончателното
плащане на БФП.
За последна производствена година се счита
периодът от началото на съответната календарна
година до датата на изтичане за мониторинга,
който е пет години от датата на сключване на
ДБФП или анекс към ДБФП.
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При установяване на разлика между производствената програма (ПП), заложена в Таблица
4 от ИН, част Б, неразделна част от ЗК, и действително произведеното/преработеното количество
продукция за съответната година в размер от
30,01 до 100 %, УО предприема стъпки от 1 до 4
в раздел I. Общи положения.
Финансовата корекция се определя по пропорционален метод съгласно таблица 1.
Таблица 1
№ Процентно съотношение (%) Процентен
по на несъответствието между показател
ред производствената програма,
на физаложена в таблица 4 от Ин- нансовата
вес т иц ионно т о намерение, корекция
част Б, неразделна част от За(Пк)
явлението за кандидатстване,
и действителното количество
произведена/преработена продукция
1.

от 30,01 до 40 %

2,5 %

2.

от 40,01 до 50 %

3 %

3.

от 50,01 до 60 %

3,5 %

4.

от 60,01 до 70 %

4 %

5.

от 70,01 до 80 %

4,5 %

6.

от 80,01 до 100 %

5 %

Размерът на ФК се изчислява като произведение от процентния показател на ФК и стойността
на изплатената БФП съгласно следната формула:
К = Пк х БФП,
където:
К е размерът на финансовата корекция;
Пк – процентният показател на финансовата
корекция;
БФП – изплатената безвъзмездна финансова
помощ.
Ако при следваща проверка по същия проект
отново се установи несъответствие по изпълнението на ПП, УО предприема действията от раздел I
от т. 1 до 3 включително. В случай че бенефициерът
не изпрати в установения срок писмена обосновка
относно причините, довели до установеното несъответствие, с приложени писмени доказателства
или УО не приеме за основателна представената
обосновка с приложени писмени доказателства,
УО предприема действия по налагане на ФК и
по администриране на нередност. Финансовата
корекция се определя съгласно таблица 1, като
се прилага следната формула:
К = (Пк х 2 ) х БФП*.
* В този случай се взема стойността на преизчислената БФП към момента на констатиране на нарушението, която се получава, като от изплатената и
сертифицирана БФП се приспаднат всички предходни
ФК, наложени за нарушения по същия проект.
1.2. Проекти по подмярка 4.1.А „Финансова
подкрепа за прилагане на местните стратегии за
развитие и покриване на оперативните разходи
на рибарски групи“
Финансовите корекции са в размер до 30 %
върху стойността на БФП и се налагат при
установяване на несъответствие/неизпълнение
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на нормативни и договорни задължения и на
заложените показатели в одобреното проектно
предложение. Тези ФК са извън обхвата на определянето на ФК, произтичащи от нарушения на
разпоредбите на националното законодателство
и/или правото на Европейския съюз (ЕС) в областта на обществените поръчки.
За първа производствена година се счита първата пълна финансова година след окончателното
плащане на БФП.
За последна производствена година се счита
периодът от началото на съответната календарна
година до датата на изтичане за мониторинга,
който е пет години от датата на сключване на
ДБФП или анекс към ДБФП.
В случаите, когато при проекти, включващи
производство и/или преработка на продукти от
риболов и аквакултура, е изчислено средноаритметично над 30 % несъответствие между заложеното
в ИН, част Б от ЗК, количество продукция за
мониторинговия период и отчетеното количество
за същия период, УО предприема стъпки от 1 до
4 в раздел I. Общи положения.
За всички останали случаи, когато при проекти
с ИН, част Б, се изчисли средноаритметично над
50 % несъответствие между заложеното количество в ИН за мониторинговия период и отчетеното
количество за същия период, УО предприема
стъпки от 1 до 4 в раздел I. Общи положения.
Финансовата корекция се определя по пропорционален метод съгласно таблица 2.
Таблица 2
Процентно съотношение (%) на
несъответствието
между заложеното количество в
Инвестиционното
намерение, част Б,
неразделна част
от Заявлението за
к а н д и дат с т ва не,
и действителното
количество
Проекти, включ- от 30,01 до 50 %
ващи производот 50,01 до 70 %
ство и/или преот
70,01 до 100 %
работка на продукти от риболов
и аквакултура
Всички остана- от 50,01 до 70 %
ли проекти по
от 70,01 до 100 %
подмярка 4.1.А
с инвестиционно на мер ен ие,
част Б

Процентен
п о к а з ат е л
на финансовата корекция
(Пк)

10 %
20 %
30 %

20 %
30 %

Размерът на ФК се изчислява като произведение от процентния показател на ФК и стойността
на изплатената БФП съгласно следната формула:
К = Пк х БФП,
където:
К е размерът на финансовата корекция;
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Пк – процентният показател на финансовата
корекция;
БФП – изплатената безвъзмездна финансова
помощ.
2. Контрол за съответствие между количеството използвана и произведена енергия, когато в
инвестиционния проект е одобрен разход за изграждане на възобновяеми енергийни източници.
ИАРА извършва проверка относно количеството произведена, използвана и съответно
продадена енерги я, както и информаци я за
сумата, платена от обществения доставчик на
бенефициера. На такава проверка ежегодно подлежат всички инвестиционни проекти, по които
е одобрен разход за изграждане на възобновяеми
енергийни източници.
В случай че след извършените проверки се
установи несъответствие между количеството
произведена и използвана енергия, УО предприема
действия по налагане на ФК и по администриране
на нередност. Финансовата корекция е в размер
на платената сума за разликата между произведената и реално потребената енергия (когато
произведеното количество енергия е по-голямо
от реално потребеното).
В случаите, когато по един проект са налице
едновременно хипотезите по раздел I и раздел II,
т. 2 или раздел I и раздел II, т. 1 или т. 2, УО
определя размера на ФК при спазване на следната
последователност:
1. Управляващият орган приспада от размера
на изплатената БФП паричната стойност на отчетената разлика между количеството произведена
и реално потребена енергия.
2. Управляващият орган налага ФК върху
намалената сума на БФП. Финансовата корекция
се налага за установеното нарушение с най-висока стойност на ФК съгласно приложение № 1,
приложение № 1 и таблица 1 или приложение
№ 1 и таблица 2.
В случаите, когато по един проект са налице
едновременно хипотезите по раздел I и раздел II,
т. 1, се налага ФК с най-висока стойност.
III. Случаи, в които не се налагат финансови
корекции
Не се налагат ФК за нередности, които са
отстранени след задължителни указания на УО
и за които не е извършено плащане.
Управляващият орган не налага ФК и в
случаите, когато от страна на бенефициера са
представени доказателства и са спазени сроковете и изискванията по чл. 47 от Наредба № 6
от 2012 г. за условията и реда за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.1.
„Производствени инвестиции в аквакултурата“ по
приоритетна ос № 2 „Аквакултура, риболов във
вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на
продукти от риболов и аквакултура“ от Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство“
на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период
2007 – 2013 г., съответно чл. 48 от Наредба № 7
от 2012 г. за условията и реда за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.6.
„Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура“ по приоритетна
ос № 2 „Аквакултура, риболов във вътрешни
водоеми, преработка и маркетинг на продукти от
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риболов и аквакултура“ от Оперативната програма
за развитие на сектор „Рибарство“ на Република
България, финансирана от Европейския фонд за
рибарство за програмен период 2007 – 2013 г., и
за наличие на следните обстоятелства:
1. форсмажорни обстоятелства (съгласно определението за такива в наредбите по ОПРСР),
подкрепени с доказателствен материал;
2. епизоотична ситуация, засегнала частично
или изцяло продукцията, подкрепена с доказателствен материал от компетентен орган;
3. смъртност от натравяне не по вина на бенефициера, подкрепена с доказателствен материал
от компетентен орган;
4. принудително изменение на стат у та и
правото на ползване на обекта до влизане в
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сила на акта на компетентен държавен орган
или компетентен съд относно принудителното
изменение;
5. други случаи на обективна невъзможност
извън описаните в т. 1 – 4.
Констатираните нарушения по раздели I или
II представляват нередности по смисъла на чл. 1,
параграф 2 от Регламент 2988/95 с финансово
изражение стойността на определената финансова
корекция. В случай на установяване на нарушение
по раздели I или II УО стартира производство
по налагане на ФК, предприема действия по
регистриране на нередност и по доброволното
или принудителното възстановяване на сумата
по регистрираното/осчетоводеното в тази връзка
публично държавно вземане.
Приложение № 1

№

НАРУШЕНИЕ/
НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
НА НОРМАТИВНО
ИЛИ ДОГОВОРНО
ЗАДЪЛЖЕНИЕ

1.

По л з в а т е л я т е в
процедура по ликвидация, обявен е При невъзможност нев несъстоятелност изп ъ л нен ие т о да б ъде
или е в открито про- отстранено
изводство по несъстоятелност

2.

Неизпълнението се отнася за по-малко от 50 %
от стойността на изплатената финансова помощ
Ползвателят не из- по договора и не оказва
ползва придобитите влияние върху целите и
въз основа на фи- изпълнението на проекта
нансирания проект
активи по предназ- Неизпълнението се отнася за повече от 50 % от
начение
стойността на изплатената финансова помощ
по дог ов о ра и ок а зв а
влияние върху целите и
изпълнението на проекта

3.

ТЕЖЕСТ

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

РАЗМЕР НА
САНКЦИЯТА

Непр.

До 100 % от предоставената финансова помощ
по договора, пропорционално изчислен за оставащия отчетен период
на мониторинг

Непр.

Времетраенето на
неизп ъ л нението е над
12 месеца

Размер на финансовата помощ за актива/
ите, който/ които не се
използва/т по предназначение, пропорционално изчислен за оставащия отчетен период на
мониторинг

Непр.

Времет раенето на неизпълнението е над 12
месеца

До 100 % от предоставената финансова помощ
по договора, пропорционално изчислен за оставащия отчетен период
на мониторинг

Непр.

Размер на финансовата
помощ за актива/ите,
който/които са продадени, дарени, с учредено
право на ползване на
трето лице или отдадени
под наем (аренда), пропорционално изчислен
за оставащия отчетен
период на мониторинг

Непр.

До 100 % от предоставената финансова помощ
по договора, пропорционално изчислен за оставащия отчетен период
на мониторинг

СИСТЕМНОСТ

Непр.

Неизпълнението се отнася за по-малко от 50% Липсва преот стойността на изпла- дишно неизтената финансова помощ пълнение на
А к т и в и , п р ед м е т по договора и не оказва това задъл
на подпомагане, са влияние върху целите и
жение
продадени, дарени, изпълнението на проекта
с учредено право на
ползване на трето
лице или отдадени Неизпълнението се отИ/или при
под наем (аренда) нася за повече от 50% от
повторно
стойността на изплатеустановено
ната финансова помощ
неизпълнение
по дог ов о ра и ок а зв а
на това завлияние върху целите и
дължение
изпълнението на проекта
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№

НАРУШЕНИЕ/
НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
НА НОРМАТИВНО
ИЛИ ДОГОВОРНО
ЗАДЪЛЖЕНИЕ

ТЕЖЕСТ

4.

Променено е местоположението на
инвестицията спрямо одобреното местоположение

Спазването на това задължение е критерий за допустимост за подпомагане
по съответната мярка

ВЕСТНИК

СИСТЕМНОСТ

Непр.

С Т Р. 6 7
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

РАЗМЕР НА
САНКЦИЯТА

Непр.

До 100 % от предоставената финансова помощ
по договора, пропорционално изчислен за оставащия отчетен период
на мониторинг
5 % от предоставената
финансова помощ по
договора – при първо
констатирано неизпълнение и неотстраняването му в едномесечен срок
10 % от предоставената фи на нсова помощ
по договора при всяко
следващо констатирано
неизпълнение

5.

Ползват ел я т не е
изпълнил мерките
за информираност
и публичност

И/или при повПри неотстраняване на
торно устанонеизпълнението в едновено неизпълмесечен срок от уведомянение на същоването за това от ИАРА
то задължение

Непр.

6.

Ползват ел я т не
оказва съдействие/
осуетява извършването на проверка на
място и/или не предоставя изисканите
от УО документи в
указания срок

И/или при повПри неотстраняване на
торно устанонеизпълнението в едновено неизпълмесечен срок от уведомянение на същоването за това от ИАРА
то задължение

Непр.

7.

Ползват ел я т не е
възстановил актива,
за който е настъпи- При неотстраняване на
ла частична щета, неизпълнението в указадо първоначалното ния от ИАРА срок
м у фу нк ц иона лно
състояние

Непр.

Непр.

До 100 % от размера на
финансовата помощ, изплатена за актива, който
не е възстановен, пропорционално изчислен
за оставащия отчетен
период на мониторинг

8.

Ползвателят на помощта не е представил доказателства при проверка
на място, че спазва
за дъл жението да
съх ран ява всичк и
документи, свързани с подпомаганите
дейности, за срок
о т 5 г од и н и след
ск лючване на договора за предоставяне на финансова
помощ

Непр.

Непр.

1 % от изплатената финансова помощ по договора

9.

5 % от предоставената
Л и п с в а п р е - Времетрафинансова помощ, изПри възмож ност неиз- д и ш н о н е и з - енето на
платена за засегнатия
пълнението да бъде от- п ъ л н е н и е н а неизпълнеот неизпълнението на
странено
това задълже- нието е над
за д ъ л жен иет о а к т и в/
Не са представени
ние
12 месеца
дейност
доказателства за валидна застраховка
До 100 % от предоставена подпомогнатите
И/или при повната финансова помощ
активи
При неотстраняване на торно устаноза незастрахованите акнеизпълнението след не- вено неизпълНепр.
тиви, пропорционално
говото констатиране
нение на това
изчислен за оставащия
задължение
отчетен период на мониторинг

Непр.

10 % от предоставената
финансова помощ по
договора при неизпълнение на задължението

С Т Р.

№

68
НАРУШЕНИЕ/
НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
НА НОРМАТИВНО
ИЛИ ДОГОВОРНО
ЗАДЪЛЖЕНИЕ

ДЪРЖАВЕН

ТЕЖЕСТ

Ако неизпълнението не е
отстранено от ползвателя
в едномесечен срок от
Ползвателят на по- у ведом яването за това
мощта не поддържа от ИАРА
отделна аналитична
10. счетоводна сметка
з а и н в е с т и ц и и т е, Ако неизпълнението не е
предмет на подпо- отстранено от ползвателя
магане
в едномесечен срок от
у ведом яването за това
от ИАРА

ВЕСТНИК

СИСТЕМНОСТ
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ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

РАЗМЕР НА
САНКЦИЯТА

ВреметраеЛипсва пренето на недишно неиз1 % от предоставената
изпълненип ълнение на
финансова помощ по
ето е една
това задължедоговора
финансова
ние
година
И/или при повторно установено неизпълнение на това
задължение

Времетраенето на неизпълнени- 5 % от предоставената
ето е пове- финансова помощ по
че от една договора
финансова
година

2903

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ КЪМ
МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА
ЗАПОВЕД № 128
от 25 февруари 2020 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита на
потребителите към министъра на икономиката и
на нейната администрация и решение на комисията
по т. 14 съгласно протокол № 2 от 6.02.2020 г. във
връзка с чл. 92, ал. 1, 2 и 5 и чл. 70, ал. 1, чл. 71,
ал. 3, т. 3, чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за
защита на потребителите, Наредбата за условията
и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за
реда за обезщетяване на потребителите в случаите
на изземване на опасни стоки във връзка с чл. 99
от Закона за защита на потребителите и чл. 73 от
Административнопроцесуалния кодекс нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на нож за рязане на ананас, с прикрепен към него картонен
етикет с надписи на различни езици и изобразен
ананас и следната информация на български
език: нож за рязане на ананас, идентификационен
№ 17103101, фабр. № LOT № А18WR0501, баркод
0463845000039, произведено в Китай, като стока,
представляваща сериозен риск и опасност за
здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаната в
заповедта стока по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоката съдържа.

Мотиви:
При извършване на проверка на действието
на продукта чрез разрязване на ананас острието на ножа се отделя напълно от основата.
Съгласно направена оценка на риска стоката
съдържа сериозен риск за здравето на потребителите, тъй като, в случай че ножчето попаднe
в хранопровода на потребителя, може да доведе
до разкъсване или порязване и съответно до
фатални последици. Стоката не е безопасна по
смисъла на чл. 70, ал. 1, т. 1 от ЗЗП, тъй като
при нормални и разумно предвидими условия
за употреба, включително продължителността
на нейното използване, представлява риск за
живота и здравето на потребителите, като се
вземат предвид характеристиките на стоката.
На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1
от Административнопроцесуалния кодекс допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне предлагането на стоки
на пазара в несъответствие с изискванията за
безопасност, което несъответствие би могло да
доведе до риск от нараняване на потребителите.
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез
КЗП пред съда в тридневен срок от съобщаването му независимо дали настоящата заповед
е оспорена.
Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите
и тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател:
Д. Маргаритов
2997
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НАЦИОНАЛЕН КОМПЕНСАЦИОНЕН
ЖИЛИЩЕН ФОНД
ПРИ МИНИСТЕСКИЯ СЪВЕТ
РЕШЕНИЕ № 3
от 22 април 2020 г.
На основание чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на гра ж дани с многогодишни
жилищноспестовни влогове 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 Айтос с председател
Пламена Стоянова Парушева и 5-членен състав;
община Поморие с председател Хубавина Лазарова Япаджиева и 5-членен състав.
Област Благоевград: община Разлог с председател Венцислав Коста динов Гърменов и
5-членен състав.
Област Велико Търново: община Павликени с председател Албена Георгиева Петрова и
5-членен състав.
Област Враца: община Враца с председател
Нина Василева Дакева и 9-членен състав.
Област Габрово: община Севлиево с председател Калина Стефанова Георгиева и 5-членен
състав.
Област Кърджали: община Момчилград с
председател Беркант Мехмед Мехмед и 5-членен състав.
Об л ас т Мон т а н а: о бщ и н а Въ л чед р ъм с
председател Миглена Цветанова Станимирова
и 5-членен състав.
Област Пазарджик: община Батак с председател Георги Стефанов Харизанов и 5-членен
състав; община Велинград с председател Атанас
Алексиев Палигоров и 5-членен състав.
Област Перник: община Радомир с председател Елисавета Йорданова Кирилова и 7-членен
състав.
Област Пловдив: община Карлово с председател Людмила Боянова Гюрова и 5-членен състав.
Област Смолян: община Рудозем с председател Евелин Веселинов Бозов и 5-членен
състав; община Смолян с председател Мариана
Александрова Цекова и 5-членен състав.
Област София: община Божурище с председател Ангел Димитров Бухларски и 5-членен
състав; община Ботевград с председател Борис
Богданов Борисов и 7-членен състав; община
Пирдоп с п редседател Мари ян Ми рославов
Минков и 5-членен състав.
Област Стара Загора: община Чирпан с председател Даниела Иванова Драгийска и 5-членен
състав; община Казанлък с председател Иванка
Ганчева Иванова и 5-членен състав.
Област Ямбол: община Стралджа с председател Иван Михайлов Иванов и 5-членен състав.
2. Поименните числени състави на комисиите,
посочени с решенията на общинските съвети,
представляват неразделна част от решението на
управителния съвет.

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 9

3. Новоутвърдените местни комисии действат
през мандата на предложилите ги общински
съвети.

3045

Председател:
Т. Стоянов

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
К АРТОГРАФИЯ И К АДАСТЪР
ЗАПОВЕД № КД-14-20
от 30 март 2020 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР във
връзка със заявления вх. № 09-121382-16.12.2019 г.,
вх. № 09-121423-16.12.2019 г., вх. № 09-12148516 .1 2 . 2 019 г., в х . № 0 9 -1 2 0 758 -1 3.1 2 . 2 019 г.,
вх. № 09-100572-6.11.2019 г., вх. № 09-1006126.11.2019 г., вх. № 09-121736-16.12.2019 г., вх. № 09121971-17.12.2019 г., вх. № 09-121693-16.12.2019 г.
на СГКК – Търговище, и приложените към тях
документи и материали, определени по чл. 58 и
75 от Наредба № РД-02-20-5 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. Ц вет ница, EK AT T E 78297, общ ина
Търговище, одобрени със Заповед № РД-18-3
от 10.01.2017 г. на изпълнителния 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 78297.9.74:
площ: 2343 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 78297.9.75:
площ: 1824 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 78297.9.76:
площ: 4008 кв. м, за местен път, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 78297.9.77:
площ: 591 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 78297.14.63:
площ: 8485 кв. м, за местен път, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 78297.14.64:
площ: 1581 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 78297.14.65:
площ: 702 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 78297.14.66:
площ: 482 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 78297.1.103:
площ: 4159 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 78297.1.104:
площ: 656 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;

С Т Р.

70

ДЪРЖАВЕН

поземлен имот с идентификатор 78297.2.46:
площ: 610 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 78297.2.47:
площ: 5482 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 78297.2.48:
площ: 677 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 78297.2.49:
площ: 202 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 78297.2.50:
площ: 1522 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 78297.2.51:
площ: 648 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 78297.2.52:
площ: 430 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 78297.2.53:
площ: 255 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 78297.4.41:
язовир, собственост на Община Търговище,
площ преди промяната: 97 046 кв. м, площ след
промяната: 108 363 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 78297.5.6:
нива, собственост на ЕТ „Сунимак“ – Мелиха
Исуфова, площ преди промяната: 9403 кв. м,
площ след промяната: 3181 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 78297.5.8:
нива, ДПФ, площ преди промяната: 9100 кв. м,
площ след промяната: 6701 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 78297.5.10:
нива, собственост на ЕТ „Сунимак“‘ – Мелиха
Исуфова, площ преди промяната: 10 782 кв. м,
площ след промяната: 8085 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 78297.14.62: за
местен път, собственост на Община Търговище,
площ преди промяната: 17 323 кв. м, площ след
промяната: 7005 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 78297.15.13:
нива, собственост на Димитър Цвятков Тасев и
ЕТ „Сунимак“ – Мелиха Исуфова, площ преди
промяната: 10 080 кв. м, площ след промяната:
9950 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 78297.15.14:
нива, собственост на Ибрям Халилов Хасанов,
площ преди промяната: 10 853 кв. м, площ след
промяната: 10 756 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 78297.15.15:
нива, собственост на Стойка Начева Христова,
площ преди промяната: 3500 кв. м, площ след
промяната: 2952 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 78297.15.16:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 10 357 кв. м, площ след промяната:
10 201 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 78297.9.59: за
местен път, собственост на Община Търговище,
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площ преди промяната: 17 162 кв. м, площ след
промяната: 8966 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 78297.9.64:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 2160 кв. м, площ след промяната:
2156 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 78297.9.65:
за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на МЗГ – ХМС, площ преди
промяната: 2047 кв. м, площ след промяната:
1984 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 78297.9.66:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 3024 кв. м, площ след промяната:
2879 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 78297.9.67:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Търговище, площ преди
промяната: 2070 кв. м, площ след промяната:
1869 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 78297.9.71:
за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на МЗГ – ХМС, площ преди
промяната: 1450 кв. м, площ след промяната:
1436 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 78297.10.11:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 43 117 кв. м, площ след промяната:
43 399 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 78297.31.6:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Петър Динев Янчев, площ преди промяната:
2000 кв. м, площ след промяната: 1965 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 78297.31.7:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост на Исуф Хасанов А хмедов наследници,
площ преди промяната: 2700 кв. м, площ след
промяната: 2389 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 78297.31.8:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост на Желязко Любенов Груев наследници,
площ преди промяната: 3500 кв. м, площ след
промяната: 2974 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 78297.31.9:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Стойка Начева Христова, площ преди промяната: 500 кв. м, площ след промяната: 366 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 78297.31.10:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Величка Асенова Савова, площ преди промяната: 505 кв. м, площ след промяната: 496 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 78297.31.12:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост на Хасан Ешрефов Хасанов, площ преди
промяната: 13 998 кв. м, площ след промяната:
13 161 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 78297.31.15:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ/ДДС, площ преди пром яната:
762 кв. м, площ след промяната: 473 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 78297.31.22:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ/ДДС, площ преди пром яната:
1000 кв. м, площ след промяната: 635 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 78297.31.23:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост на Димитър Стоянов Христов, площ преди
промяната: 1500 кв. м, площ след промяната:
1496 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 78297.31.26:
пасище, собственост на Община Търговище,
площ преди промяната: 63 744 кв. м, площ след
промяната: 64 130 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 78297.31.36: за
местен път, собственост на Община Търговище,
площ преди промяната: 5466 кв. м, площ след
промяната: 7306 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 78297.503.8:
за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на МЗГ – ХМС, площ преди
промяната: 1915 кв. м, площ след промяната:
1913 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 78297.1.47:
нива, собственост на ЕТ „Сунимак“ – Мелиха
Исуфова, площ преди промяната: 3998 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 78297.1.49:
нива, собственост на ЕТ „Сунимак“ – Мелиха
Исуфова, площ преди промяната: 4499 кв. м,
площ след промяната: 4454 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 78297.1.88:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС, площ преди промяната: 1 073 053 кв. м, площ след промяната:
1 073 040 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 78297.1.94: за
местен път, собственост на Община Търговище,
площ преди промяната: 11 415 кв. м, площ след
промяната: 6614 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 78297.1.96:
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 10 482 кв. м, площ след промяната:
10 414 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 78297.2.30:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС, площ преди промяната: 50 0 162 к в. м, п лощ с лед п ром я ната:
500 054 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 78297.2.36:
лозе, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 48 644 кв. м, площ след промяната:
47 064 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 78297.2.38:
лозе, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди пром яната: 25 451 кв. м, площ след пром яната:
25 258 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 78297.2.39:
гори и храсти в земеделска земя, земи по чл.19
ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 5189 кв. м, площ
след промяната: 5241 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 78297.2.40:
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 16 190 кв. м, площ след пром яната:
15 529 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 78297.2.41: за
местен път, собственост на Община Търговище,
площ преди промяната: 25 497 кв. м, площ след
промяната: 18 379 кв. м.
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I I. С. Брат ово, EK AT T E 0 6166, о бщ и на
Търговище, одобрени със Заповед № РД-18-367
от 19.09.2017 г. на изпълнителния 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 06166.53.843:
площ: 6888 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 06166.53.844:
площ: 947 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 06166.53.845:
площ: 1837 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 06166.53.846:
площ: 2927 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 06166.59.117:
площ: 2648 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 06166.59.118:
площ: 5733 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 06166.4.40:
гори и храсти в земеделска земя, земи по чл. 19
ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 214 950 кв. м,
площ след промяната: 214 877 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06166.30.39:
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 3667 кв. м, площ след промяната: 3621 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06166.30.42:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Търговище, площ преди
промяната: 1362 кв. м, площ след промяната:
1354 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06166.52.15:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост на Салим Хюсеинов Алиев наследници,
площ преди промяната: 998 кв. м, площ след
промяната: 898 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06166.52.16:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Шабан Халибрямов Хюсеинов, площ преди
промяната: 2998 кв. м, площ след промяната:
2903 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06166.52.17:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Местан Мехмедов Местанов, площ преди
промяната: 5000 кв. м, площ след промяната:
4687 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06166.52.22:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ/ДДС, площ преди пром яната:
5868 кв. м, площ след промяната: 5680 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06166.52.23:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост на Ахмед Мехмедов Халилов и Мехмед
Халибрямов Хюсеинов, площ преди промяната:
3998 кв. м, площ след промяната: 3962 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 06166.52.25:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ/ДДС, площ преди пром яната:
54 486 кв. м, площ след промяната: 54 457 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06166.53.47:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Саид Аптулов Исуфов, площ преди промяната:
1100 кв. м, площ след промяната: 1064 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06166.53.48:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост на Исуф Исуфов Мустафов, площ преди
промяната: 1100 кв. м, площ след промяната:
1056 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06166.53.49:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Саид Аптулов Исуфов, площ преди промяната:
1100 кв. м, площ след промяната: 1080 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06166.53.88: за
местен път, собственост на Община Търговище,
площ преди промяната: 21 510 кв. м, площ след
промяната: 9897 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06166.59.1:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на „Мюсюлманско изповедание“, площ преди
промяната: 16 018 кв. м, площ след промяната:
16 006 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06166.59.65: за
местен път, собственост на Община Търговище,
площ преди промяната: 16 139 кв. м, площ след
промяната: 7769 кв. м.
III. С. Божу рка, EK ATTE 05030, община
Търговище, одобрени със заповед № РД-18-34
от 29.06.2017 г. на изпълнителния 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 05030.3.134:
площ: 5096 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 05030.17.136:
площ: 1332 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 05030.17.137:
площ: 8500 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 05030.17.138:
площ: 1607 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 05030.1.114:
площ: 2045 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 05030.1.115:
площ: 770 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 05030.1.116:
площ: 479 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 05030.3.77: за
местен път, собственост на Община Търговище,
площ преди промяната: 10 977 кв. м, площ след
промяната: 7449 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 05030.3.78:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ/ДДС, площ преди пром яната:
64 263 кв. м, площ след промяната: 64 147 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05030.3.79:
нива, собственост на ЕТ „Станислав Желев“,
площ преди промяната: 17 001 кв. м, площ след
промяната: 16 585 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05030.3.81:
нива, собственост на Мехмедали Мехмедалиев
К яйов, площ преди промяната: 8872 кв. м, площ
след промяната: 8603 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05030.3.105:
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 3893 кв. м, площ след промяната: 3146 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05030.3.106:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Търговище, площ преди
промяната: 826 кв. м, площ след промяната:
806 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05030.3.131:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 3918 кв. м, площ след промяната:
3617 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05030.17.16:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Търговище, площ преди
промяната: 6024 кв. м, площ след промяната:
3957 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05030.17.20:
нива, собственост на Сюлеман Мехмедов Хрюстемов, площ преди промяната: 7505 кв. м, площ
след промяната: 7423 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05030.17.21:
нива, собственост на Бейтула Мехмедов Алиев,
площ преди промяната: 7498 кв. м, площ след
промяната: 7396 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05030.17.132:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 2974 кв. м, площ след промяната:
3050 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05030.17.133:
за местен път, собственост на Община Търговище, площ преди промяната: 31 199 кв. м, площ
след промяната: 22 235 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05030.1.83: за
местен път, собственост на Община Търговище,
площ преди промяната: 6853 кв. м, площ след
промяната: 4404 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05030.1.84:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 1132 кв. м, площ след промяната:
287 кв. м.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
С ъгласно ч л. 53б, а л. 8 ЗК ИР за повед 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
2850
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ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
РЕШЕНИЕ № 114
от 27 февруари 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 32, ал. 3,
т. 1 от ЗПСК и чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 5 и 6 и глава
V, раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 690 от протокол № 34 от
31.05.2018 г. (ДВ, бр. 56 от 2018 г.) Общинският
съвет – гр. Павел баня, реши:
1. Да започне процедура по продажба на
общински нежилищен имот – частна общинска
собственост, представляващ: поземлен имот с
площ 887 кв. м, за който е отреден УПИ ХVІІ139, за ОДО, в кв. 35 по плана на с. Скобелево,
заедно с построената в имота търговска сграда с
РЗП 828 кв. м, построена през 1965 г., съставен
АОС № 2430/27.03.2013 г., чрез провеждане на
публичен търг с явно наддаване.
2. Определя минимална тръжна цена в размер 93 600 лв. без ДДС (приета с настоящото
решение). Стъпка за наддаване – в размер 5 %
от началната тръжна цена, или 4680 лв.
3. Утвърждава изготвените по реда на Наредбата за възлагане извършването на дейности,
свързани с подготовката за приватизация или
следприватизационния контрол, включително
процесуално представителство: правен анализ,
информационен меморандум и приватизационна
оценка.
4. Утвърждава тръжна документация за продажбата на имота.
5. Тръжната документация се закупува в
сградата на Община Павел баня – гр. Павел
баня, ул. Освобож дение № 15, стая № 6, ет.
2 – Служба „Общинска собственост“, в срок до
20 календарни дни от датата на обнародване
на настоящото решение в „Държавен вестник“.
Цената на документацията е 150 лв. без ДДС
и се заплаща в касата на Община Павел баня
или по банкова сметка: BG 91 UNCR 9660 8400
3003 10, BIC UNCRBGSF, код 44 70 00, при
банка „Уникредит Булбанк“, клон Казанлък, до
изтичане на срока за подаване на документите
за участие.
6. Определя следните квалификационни изисквания към участниците в публичния търг,
които са част от тръжната документация, както
следва:
а) до участие в търга се допускат български
физи ческ и/юри д и ческ и л и ца, рег ис т ри ра н и
по Търговския закон и вписани в търговския
регистър (представя се копие от документ за
самоличност или удостоверение за актуално
състояние);
б) кандидатите – юридически лица, да не са
обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация (доказва се с удостоверение);
в) к а н д и дат и т е – физи ческ и/юри д и ческ и
лица да нямат задължения към НАП и Община
Павел баня (доказва се с удостоверение, издадено
до 15 дни преди датата на търга).
7. Лицата, закупили тръжна документация,
могат да отправят искане за разяснения по процедурата за провеждане на търга в срок до 30-ия
ден от датата на обнародване на настоящото
решение в „Държавен вестник“.
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8. Депозит за участие – в размер 10 % от началната тръжна цена, внесен като парична сума
по сметка: BG 56 UNCR 9660 3300 3003 18, BIC
UNCRBGSF, при банка „Уникредит Булбанк“,
клон Казанлък. Краен срок за внасяне на депозита – до изтичане на срока за подаване на
предложенията за участие в търга.
9. Срок за извършване на оглед на обекта – всеки работен ден от 10 до 17 ч. в срока за
подаване на предложения за участие.
10. Срок за подаване на предложенията за
участие в търга – до 16 ч. на последния работен
ден преди датата на провеждането на търга.
11. Дата и място на провеждане на търга – в
сградата на Община Павел баня на 35-ия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ от 14 ч.
12. Определя тръжна комисия по реда на
чл. 8 от Наредбата за търговете и конкурсите и
резервни членове към нея съгласно настоящото
решение.
13. Възлага на кмета на община Павел баня
организацията и провеждането на търга. След
приключване на процедурата да внесе предложение в ОбС – гр. Павел баня, за определяне
на спечелилия търга участник.
14. Упълномощава кмета на община Павел
баня да подпише от името на органа по приватизация договор за приватизационна продажба
със спечелилия търга участник.
Председател:
М. Паунова
2935

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД
ЗАПОВЕД № 167
от 9 април 2020 г.
На основание чл. 310, ал. 5 от ЗПУО във
връзка с Решение № 50 от 28.02.2020 г. на Общинския съвет – Тополовград:
I. Преобразувам Детска градина „Иглика“ –
с. Синапово, с групи в с. Радовец и с. Устрем
ч рез вливане в Детска г ра дина „Щастливо
детство“ – Тополовград, считано от 1.06.2020 г.
II. Определям:
1. Наименование, седалище и официален
адрес на детската градина:
Д Г „ Щ а с т л и в о д е т с т в о“ – Топо ловг р а д ,
ул. София № 17.
2. Адрес на сградите, в които ще се провежда
обучението:
Тополовград, ул. София № 17;
с. Орешник, ул. Стоян Бабаджиев № 16;
с. Устрем, ул. Възраждане № 3;
с. Радовец, ул. Г. Димитров № 21;
с. Синапово, ул. Иван Иванов № 54;
с. Хлябово, ул. Д-р П. Берон № 1.
3. Организация на предучилищното образование в детската градина:
В ДГ „Щастливо детство“ – Тополовград, се
осъществява целодневна организация на пред
училищното образование на деца от 2- до 6-годишна възраст в 10 групи – 5 групи в основната
сграда в Тополовград и 5 групи в селата Орешник, Устрем, Радовец, Синапово и Хлябово.
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4. Условия и ред за пренасочване на децата:
Групите към детската градина ще продължат
да функционират по населени места, както и
преди преобразуването. Децата няма да се пренасочват към други групи в други населени места.
5. Условия и ред за съхраняване на задължителната документация и за разпределение
на имуществото:
Задължителната документация на ДГ „Игл и к а“ – с. С и на пово, на л и ч н и я т и н вен т ар,
сградният фонд и поземлени имоти – публична общинска собственост, да се приемат за
управление и стопанисване от ДГ „Щастливо
детство“ – Тополовград, като се състави приемателно-предавателен протокол.
6. Финансиращ орган:
Община Тополовград.
7. Трудови правоотношения с персонала:
Трудовоправните отношения с персонала на
ДГ „Иглика“ – с. Синапово, да бъдат уредени
при условията на чл. 123 от КТ.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Красимира Ятакчиева – началник-отдел
„Хуманитарни и социални дейности“ – Община
Тополовград.
Кмет:
Б. Божинов
2992

ОБЩИНА С. ЛЕСИЧОВО,
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 59
от 28 февруари 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4 и чл. 28
от ЗСПК във връзка с чл. 3, ал. 6 от Наредбата
за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и чл. 4, ал. 4 и чл. 5, ал. 3,
т. 7 от Наредбата за възлагане извършването на
дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол,
включително процесуално представителство и
след станалите разисквания и извършено гласуване Общинският съвет – с. Лесичово, реши:
1. Открива процедура по приватизация на
общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества,
представляващ 715/895 идеални части от УПИ
ІІІ – битов комбинат, в кв. 47 по ПУП на с. Лесичово, община Лесичово, област Пазарджик,
ведно с 361/426 кв. м застроена площ от едноетажна полумасивна сграда.
2. Упълномощава кмета на община Лесичово
да възложи дейностите по изготвяне на анализи на правното състояние, информационни
меморандуми и приватизационни оценки чрез
провеждане на процедура по пряко договаряне.
3. Определя кмета на община Лесичово за
лице, което да удостовери верността на информацията, съдържаща се в анализа на правното
състояние на обекта на приватизация.
4. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обекта, сключване на
договори за дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, обезпечаване на вземания и сключване
на договори за кредити, отнасящи се до обекта.

ВЕСТНИК

БРОЙ 38

5. Възлага на кмета на община Лесичово да
извърши всички необходими правни и фактически действия по организацията и провеждането
на процедурата по т. 1 от настоящото решение,
предвидени в ЗСПК, в Наредбата за анализите
на правното състояние и приватизационните
оценки и в Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за
приватизация или със следприватизационния
контрол, включително процесуално представителство, включително неупоменати в настоящото
решение, изрично.
Председател:
Ат. Колчаков
2960
РЕШЕНИЕ № 60
от 28 февруари 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4 и чл. 28
от ЗСПК във връзка с чл. 3, ал. 6 от Наредбата
за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и чл. 4, ал. 4 и чл. 5, ал. 3,
т. 7 от Наредбата за възлагане извършването на
дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол,
включително процесуално представителство и
след станалите разисквания и извършено гласуване общинският съвет – с. Лесичово, реши:
1. Открива процедура по приватизация на
общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества,
представляващ У ПИ V ІІ – обслужваща дейност, в кв. 14 по ПУП на с. Щърково, ведно с
построената в имота двуетажна масивна сграда.
2. Упълномощава кмета на община Лесичово
да възложи дейностите по изготвяне на анализи на правното състояние, информационни
меморандуми и приватизационни оценки чрез
провеждане на процедура по пряко договаряне.
3. Определя кмета на община Лесичово за
лице, което да удостовери верността на информацията, съдържаща се в анализа на правното
състояние на обекта на приватизация.
4. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обекта, сключване на
договори за дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, обезпечаване на вземания и сключване
на договори за кредити, отнасящи се до обекта.
5. Възлага на кмета на община Лесичово да
извърши всички необходими правни и фактически действия по организацията и провеждането
на процедурата по т. 1 от настоящото решение,
предвидени в ЗСПК, в Наредбата за анализите
на правното състояние и приватизационните
оценки и в Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за
приватизация или със следприватизационния
контрол, включително процесуално представителство, включително неупоменати в настоящото
решение, изрично.
Председател:
Ат. Колчаков
2959
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25. – Министърът на регионалното разви
тие и благоустройството на основание чл. 149,
ал. 1 от ЗУТ обявява, че е издал Разрешение за
строеж № РС-21 от 8.04.2020 г. за обект: „Подмяна на високоволтови разединители в ОРУ
220 kV, подобекти Полета 13 и 15“, намиращ се
на площадката на АЕЦ „Козлодуй“, поземлен
имот № 000218 по КВС на с. Хърлец, община
Козлодуй, област Враца, със следните етапи:
етап 1: подобект 1 – Поле 13; етап 2: подобект
2 – Поле 15. На основание чл. 215, ал. 1 и 4
от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на
обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
3020
196. – Нов български университет – София,
обявява конкурси за: доцент в област на висше
образование 3. Социални, стопански и правни
науки, професионално направление 3.8. Икономика (световно стопанство и международни икономически отношения – международни финанси
и международна търговия) – един; професор в
област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.4. Театрално и филмово
изкуство (късометражно игрално кино) – един.
Срок за подаване на документи – 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават в Нов български университет,
ул. Монтевидео № 21, отдел „Човешки ресурси“,
офис 215, тел. 02/8110235.
2990
295. – Институтът по биофизика и биомеди
цинско инженерство при БАН, София, обявява
конкурс за главен асистент в област на висше
образование 4. Природни науки, математика
и информатика, професионално направление
4.3. Биологически науки, научна специалност
„Биофизика“, за нуждите на секция „Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия“ към
института със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи се подават
в канцеларията на института, София, ул. Акад.
Г. Бончев, бл. 105.
3021
8. – Националният природонаучен музей при
БАН – София, обявява конкурс за доцент по
професионално направление 4.3. Биологически
науки, научна специалност „Зоология“ (шифър
01.06.02), за нуждите на отдел „Гръбначни животни“ (област ихтиология) със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи се подават в
деловодството на Националния природонаучен
музей – БАН, бул. Цар Освободител № 1, 1000
София.
3022
7. – Столичната община на основание чл. 25,
ал. 4 от ЗОС съобщава, че по реда на чл. 25, ал. 2
във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС
е издадена заповед за отчуждаване на недвижим
имот във връзка с реализацията на обект: „Инженерна инфраструктура и вътрешноквартална
ВиК мрежа на кв. Модерно предградие, район
„Връбница“, а именно: Заповед за отчуждаване
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№ СОА20-РД40-20 от 13.03.2020 г. на кмета на
Столична община на поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.2822.2887 (незастроен), с площ 28 кв. м, представляващ реална част
от ПИ с идентификатор 68134.2822.552 по КККР,
одобрени със Заповед № РД-18-39 от 20.07.2011 г.
на изпълнителния директор на АГКК. Липсват
данни за собственика на отчуждавания имот.
3040
149. – Столичната община на основание
чл. 25, ал. 4 от ЗОС съобщава, че по реда на
чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25,
ал. 1 от ЗОС е издадена заповед за отчуждаване на недвижим имот, попадащ в улична
регулация и в обхвата на обект: Изграждане на
техническа инфраструктура по ул. Филип Кутев,
в участъка от бул. Черни връх до ул. Сребърна и проектно трасе на бул. Т. Каблешков до
бул. Симеоновско шосе – поетапно, участък от
ул. Чавдар Мутафов до Симеоновско шосе, р-н
„Лозенец“, гр. София, както следва: Заповед за
отчуждаване № СОА20-РД40-16 от 2.03.2020 г. на
кмета на Столична община на поземлен имот
(ПИ) с проектен идентификатор 68134.905.187
(застроен), с площ 896 кв. м, заедно с намираща
се в имота сграда с проектен идентификатор
68134.905.187.1, с площ 90 кв. м съгласно скицапроект за изменение на КККР, представляващ
реална част от ПИ с идентификатор 68134.905.436
по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-739 от
21.11.2017 г. на и.д. на АГКК. Липсват данни за
32 кв. м от собствеността на поземления имот.
3006
16. – Община Благоевгра д на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че с Решение № 89 по протокол № 4
от 28.02.2020 г. на Общинския съвет – Благоевград, е одобрен подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на кабел за СрН от съществуващ СРС на ВЕЛ 20 kV
„Айдарово“ до поземлен имот с идентификатор
04279.148.34 в местност Мутишица, землището на Благоевград, засягащо и ограничаващо
имоти с идентификатори 04279.100.21 (път IV
к лас – общинска собственост) и 04279.149.11
(път IV клас – общинска собственост) и даване
съгласие за преминаване през имоти – общинска
собственост. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ
решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Община Благоевград до Административния
съд – Благоевград.
3016
77. – Общ ина Благоевг ра д на основа ние
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от
ЗМС М А с ъ о бща ва , че с Решен ие № 91 о т
28.02.2020 г. на Общинския съвет – Благоевград,
е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на водопровод ∅ 80 до поземлени имоти с идентификатори 04279.22.25, 04279.23.3
и 04279.23.9 в местността Стара гара – Ш.14 по
кадастралната карта на Благоевград с трасе и
сервитути, ограничаващи ползването на имоти
с идентификатори 04279.23.24 (полски път – общ и нск а с о б с т вено с т), 0 4279.2 6.33 0 (полск и
път – общинска собственост), 04279.323.5 (полски
път – общинска собственост) и 04279.323.6 (полски път – общинска собственост) по кадастралната карта на Благоевград. Решението подлежи
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на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Общинския съвет – Благоевград,
пред Административния съд – Благоевград.
3017
17. – Община Варна на основание чл. 128, ал. 1
от ЗУТ съобщава, че e изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за кв. 17, кв. 19, кв. 20
и УПИ ХХІІІ-490 – „За техн. инфраструктура и
трафопост“, кв. 18, по плана на ж.к. Възраждане,
ІV м.р., гр. Варна, както и улична регулация от
о.т. 93 до о.т. 87 и от о.т. 105 през о.т. 106 до о.т.
118 и през о.т. 134 до о.т. 99, в обхват на ПИ
10135.3525.5, ПИ 3525.2, ПИ 3525.3, ПИ 3525.6,
ПИ 3525.7, ПИ 3525.8, ПИ 3525.9, ПИ 3511.490,
ПИ 3511.1426 и ПИ 3511.1427 по КК на район
„Младост“, гр. Варна. Проектът е изложен в
район „Младост“ при Община Варна. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да прегледат изработения план и да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до Община
Варна чрез район „Младост“.
2995
15. – Община Драгоман на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за изменение на П У П – ПП за обек т: Модернизация на съществуващото трасе на път
I – 8 „Калотина – СОП“ от км 1 + 1000 до км
48 + 270, участък от км 1 + 000 до км 32 +
447,20, касаещ реконструкция на съществуващи
инженерни мрежи, на територията на гр. Драгоман, община Драгоман, област Софийска. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
се запознаят с предложения проект в сградата
на Община Драгоман, стая № 12, и да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общинската администрация.
3004
1. – Община Дупница на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване по чл. 16 от ЗУТ в териториален
обхват границите на урбанизираната територия
в кадастрален район 601, ЕК АТТЕ 68789, по
кадастралната карта на гр. Дупница, одобрена
със Заповед № 300-5-56 от 30.07.2004 г. на и.д.
на АГКК, кв. Каваклия, гр. Дупница, с обща
площ на територията 16,69 ха. С плана за регулация (ПР) се образуват квартали с проектни
номера, както следва № 1921, 1922, 1923, 1924,
1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933,
1934, улици по червени и сини линии, цифри и
текст в указания обхват на разработката и урегулирани поземлени имоти с проектни номера
съгласно проекта за ПУП – ПР. С плана за
застрояване (ПЗ) за територията е определена
териториално-устройствена зона от разновидност
с преобладаващо застрояване с малка височина
(Н до 10 м) – означена като „Жм“, терени за
зелени площи, детски площадки, спортни игрища и необходимите елементи на социалната
и нфрас т ру к т у ра и общес т вено обсл у ж ва не.
Проектът и придружаващата го документация
се намират в сградата на Община Дупница.
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Проектът е изложен в официалния сайт на Община Дупница: http://dupnitsa.acstre.com/; табло
на партерния етаж на сградата на общинската
администрация (гр. Дупница, пл. Свобода № 1)
и на обществено достъпно място на територията, предмет на плана, в обект с обслужващо
предназначение – „за търговия“ (гр. Дупница,
ул. Каваклия № 26). На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
2977
36. – Община Елин Пелин на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУ Т съобщава, че в общин ат а е п р едс т а в ен п р о ек т р ег. № У Т 2 _ 2 5 2836/16.01.2020 г. по чл. 150 от ЗУТ за оптично-кабелнo захранване на телекомуникационен
център на „Нетера“ – ЕООД, ПУП – парцеларен
план за трасе с местонахождение: съществуваща
ШКС № 1 на границата на землище с. Елешница
със землище на с. Желява, район „Кремиковци“,
Столична община, западния сервитут на местен
път № ПИ 34120.69.632 по КККР, източния сервитут на общински път № ПИ 34120.92.613 по
КККР до ПИ № 34120.69.19 по КККР, собственост
на „Нетера“ – ЕООД, в землището на с. Елешница, община Елин Пелин, Софийска област.
Проектът се намира в отдел „УТКС“ на Община Елин Пелин, ет. 1, в сградата на общината.
Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
3007
2. – Община Ловеч съобщава на заинтересуваните лица на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ,
че е изработен проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект:
АМ „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по технически проект от 2020 г. (след пресичането с път
III-301) до км 189+344 от идейния проект на
НКСИП ≡ км 190+771,67 по технически проект
от 2020 г. (след пресичането с път III-303) на
територията на с. Чавдарци, община Ловеч, област Ловеч. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
в едномесечен срок от датата на обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за ПУП – ПП до общинската администрация.
3010
20. – Община Перник на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че с Решение № 98 от 26.02.2020 г. е одобрен
проект за изменение на подробен устройствен
план – план за регулация и план за застрояване (ПУП – ПР и ПЗ) на урегулиран поземлен
имот (УПИ) І – „За жилищно строителство“, в
квартал 8120 по регулационния план на гр. Перник, кв. Могиличе, като: 1. С план за регулация
се измества трасето на улица с осови точки
(ОТ) 9125 – ОТ 781 – ОТ 632 – ОТ 9632 – ОТ
782 – ОТ 633 по осови точки (ОТ) 9631 – ОТ
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631 – ОТ 1781 – ОТ 1782 – ОТ 782 – ОТ 633, при
което се изменя регулацията на урегулиран поземлен имот (УПИ) V-3684 в кв. 9120 и на част от
квартал 131 (9131). Удължава се трасето на улица
с осови точки (ОТ) 7133 – ОТ 632 по осови точки
(ОТ) 7133 – ОТ 1781. Заличават се осови точки
(ОТ) 781, ОТ 632 и ОТ 9632 и теренът, отреден „За
паркинг“. От терена на урегулиран поземлен имот
(УПИ) І – „За жилищно строителство“, в квартал
8120 се образуват 7 нови урегулирани поземлени
имота (УПИ), както следва: І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ и
VІІ – „За паркинг“, при което се измества бордюрната линия на улица с осови точки (ОТ) 123 – ОТ
9123. 2. С план за застрояване се определят зони
за свободно застрояване в новообразуваните УПИ
І, УПИ ІІ, УПИ ІІІ, УПИ ІV, УПИ V и УПИ VІ с
показатели за нискоетажно жилищно застрояване
и устройствена зона Жм. На основание чл. 215,
ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Общинския съвет – Перник, пред
Административния съд – Перник.
3011
19. – Община „Марица“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава че е
изготвен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: „Изграждане на абонатни отклонения от съществуващата
електронна съобщителна мрежа на ЕТ „Димитър
Василев 94“, преминаващи през имоти № 93.269,
94.4, 94.5, 94.273, 94.432, 80.295, 80.51, 141.35, 141.383,
77.25, 77.24, 141.385, 141.386, 141.388, 141.3, 141.401,
141.75, 141.120.17, 28.70 по КК на с. Царацово и
имоти № 36.296, 36.306, 36.50, 36.295, 36.293, 36.130,
36.50, 36.290, 34.288, 34.297, 34.347, 34.155, 34.85 по
КК на с. Бенковски, община „Марица“. Проектът се намира в сградата на Община „Марица“,
Пловдив, бул. „Марица“ № 57А, стая 407, и може
да бъде разгледан от заинтересованите лица.
Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
на обявлението заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
3008
20. – Община ,,Марица“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава че е
изготвен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: „Кабелна
линия НН от РУНН на БКТП „Лихтгитер“ до
ново електромерно табло ТЕПО, монтирано пред
ПИ 22.116 по КК на с. Скутаре, община „Марица“. Проектът се намира в сградата на Община
„Марица“, Пловдив, бул. Марица № 57А, стая 407,
и може да бъде разгледан от заинтересованите
лица. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“
на обявлението заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за подробен устройствен план
до общинската администрация.
3009
12. – Община Силистра на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че
на основание Решение № 215 от 26.03.2020 г. е
одобрен подробен устройствен план (ПУП) – план
за регулация (ПР) на Централна градска част
(ЦГЧ) на гр. Силистра – І етап. На основание
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чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“ чрез Община Силистра до
Административния съд – Силистра.
3041
63. – Община Смолян обявява на заинтересуваните лица, че на основание чл. 129, ал. 1 от
ЗУТ с Решение № 153 на Общинския съвет – гр.
Смолян, от 27.02.2020 г., протокол № 6, е одобрен подробен устройствен план – парцеларен
план за обект: „Напорен тръбопровод за Микро
ВЕЦ „Горски дол“ – в землището на с. Широка
лъка – „Ветос“ – ООД“, с трасе, преминаващо през поземлени имоти с идентификатори
83274.2.716, 83274.2.723, 83274.2.729, 83274.2.1201 и
83274.863.1 по кадастралната карта на с. Широка
лъка, община Смолян. На основание чл. 215,
ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
по чл. 131 от ЗУТ могат да обжалват решението
пред Административния съд – Смолян, чрез Общинския съвет – гр. Смолян, бул. България № 12.
2940
64. – Община Смолян на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица,
че с Решение № 151 на Общинския съвет – гр.
Смолян, от 27.02.2020 г., протокол № 6, е разрешено и одобрено задание с изработен проект за
ПУП – парцеларен план за обект: „Разширение на
спортна база на Ловно-рибарска кооперация „Лес
Лов“ – с. Смилян – въздушна полоса за стрелба с
огнестрелно оръжие“, с трасе, преминаващо през
поземлени имоти с идентификатори 67547.24.89,
67547.52.7 и 67547.24.59 по кадастралната карта на
с. Смилян, община Смолян. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица по
чл. 131 от ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания до общинската
администрация – Смолян, бул. България № 12.
2941
31. – Община гр. Стамболийски, област Пловдив, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че е изработен проект на ПУП – ПП (парцеларен
план) за обект: „Разширение (допълнение) на нова
физическа инфраструктура на „Нетгард“ – ООД,
за електронни съобщителни мрежи на територията на община Стамболийски в границите и
землищата на с. Куртово Конаре, с. Ново село,
гр. Стамболийски и с. Йоаким Груево“. Заинтересуваните лица могат да се запознаят със съдържанието на проекта в отдел „УТ“ в Община
Стамболийски и при несъгласие на основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
2993
2. – Община Хасково на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – план за регулация
на кв. 52 – гр. Хасково. С изменението на плана
за регулация се променя задънена улица с осови
точки 1271, 1249, която се удължава до пресичането с улица с осови точки 1678, 1624. Осова
точка 1249 се премахва и се поставя нова осова
точка 4113. Ширината на улицата не се променя.
Вследствие изменението на уличната регулация
се образуват два самостоятелни квартала. За
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квартала, образуван от улици с осови точки 1271,
1623, 1678, 4113, се оставя номер 52. За квартала,
образуван от улици с осови точки 1270, 1271,
4113, 1624, се поставя нов номер 898. Променя
се южната регулационна линия на новообразувания кв. 898, която се поставя в съответствие
с южната имотна граница на поземлен имот с
идентификатор 77195.712.66. Проектните работи
са отразени с кафяви линии, щрихи и надписи
в чертежа „Проект за ПУП – ПР“. Проектът се
намира в дирекция „Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции“ на ул. Михаил
Минчев № 3, ет. 1, стая № 18, и може да бъде
разгледан от всички заинтересовани лица. Приемни дни – всеки вторник от 9 до 12 ч. Съгласно
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата
на обнародване в „Държавен вестник“ на настоящото обявление заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
2978
6. – Община Чирпан на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава че с Решение № 99 от
26.03.2020 г. на Общинския съвет – гр. Чирпан, е
одобрен проектът за изменение на ПУП – план за
улична регулация (ПУР) на улици с о.т. 153÷154
и о.т. 151÷153 и план за регулация и застрояване
(ПРЗ) на терен, отреден „За озеленяване“, между
улици с о.т. 151÷152÷153÷154 по плана на с. Зетьово, община Чирпан, предвиждащ: изменение
на уличната регулация на улици с о.т. 153÷154 с
ширина от 22 м на 25 м и о.т. 151÷153 с ширина от
5,00 м на 4,50 м и промяна на конфигурацията на
осовата линия и поставяне на допълнителна осова
точка с № 178; изменение на плана за регулация
(ПР) на терен, отреден „За озеленяване“, между
улици с о.т. 151÷152÷153÷154 по плана на с. Зетьово,
като се поставя нов номер на квартал – № 90, и
нов номер на УПИ I поради липса на такива,
което представлява явна фактическа грешка при
одобряване на плана, която има значение за неговите предвиждания (чл. 134, ал. 2, т. 4 от ЗУТ)
и преотреждане на терена „За озеленяване“ в
УПИ I – „За обществени дейности“, на основание
чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ. Планът за застрояване
предвижда свободно застрояване, показано с ограничителни линии на застрояване, при отреждане
на терена за обществени дейности и установяване
на зона „Жм“ със следните показатели: Пзастр. –
60 % (максимална плътност на застрояване на
УПИ); Кинт. – 1,2 (коефициент на интензивност);
Позел. – 40 % (минимално озеленяване). Решението може да се обжалва или протестира в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Стара
Загора, чрез Общинския съвет – гр. Чирпан, съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ.
3043
219. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на водопровод ПЕФП ∅ 90 и
водопроводно отклонение до поземлен имот с
идентификатор 40484.32.469 по КККР в землището
на с. Кукорево, област Ямбол. Трасето започва
от съществуващ водопровод, захранващ обект
„Производствена база за растителни масла“, преминаващ през поземлен имот с идентификатор
40484.32.344 – полски път, общинска публична
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собственост, поземлен имот с идентификатор
40484.1.226, път от републиканската пътна мрежа,
държавна публична собственост, поземлен имот с
идентификатор 40484.1.225 – местен път, общинска
публична собственост, и стига до поземлен имот
с идентификатор 40484.32.469 по КККР в землището на с. Кукорево, област Ямбол. Проектът за
подробен устройствен план е на разположение
на заинтересуваните лица в отдел „АТО и С“ на
общината. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения по проекта до общинската
администрация.
3018
36. – Община с. Медковец, област Монтана, на
основание чл. 128, ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава, че
проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за имотите, засегнати от
трасето на жп линията Видин – София, железопътен участък Видин – Медковец (включително
за имотите, засегнати от трасетата на новите и
подлежащи на изместване мрежи и съоръжения
на техническата инфраструктура) в землището на
с. Медковец, ЕКАТТЕ 47593, община Медковец,
област Монтана, е коригиран поради промяна в
обхвата на проектните разработки. Проектът е на
разположение в Община Медковец. В едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ на
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по коригирания проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
до общинската администрация – с. Медковец,
област Монтана.
3019
68. – Община с. Невестино, област Кюстендил,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за ПУП – парцеларен план
(ПП) за обект: „Изграждане на нов трафопост, нов
кабел средно напрежение (Ср.Н), нова въздушна
мрежа – ниско напрежение (НН), за възстановяване на електрозахранването на махала Арсова,
землище на с. Згу рово, община Невестино“.
Трасето на новопроектираната електропроводна
линия Ср.Н започва от съществуващ МТП „Згурово“, разположен в урбанизирана територия.
До достигането на земеделските земи трасето
преминава през пътища от републиканската
пътна мрежа. В частта на ПУП – ПП подземната кабелна линия Ср.Н преминава през ПИ
30613.72.77 – общинска публична собственост, ПИ
30613.84.76 – държавна частна собственост, ПИ
30613.411.670 – общинска публична собственост,
и достига до ПИ 30613.411.1 – общинска частна
собственост, където е разположен проектният
трафопост (МТТ). От МТТ излиза подземен кабел НН до СТС стълб № 1. В ПИ 30613.411.670
и ПИ 30613.46.670 са разположени проектните СТС
стълбове, по които преминава въздушната линия
НН. Проектът е на разположение за разглеждане
в Техническата служба на Община Невестино,
ет. 3, стая № 7. На основание чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания до
общинската администрация с. Невестино в едномесечен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
2936
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339. – Община с. Чупрене, област Видин, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че
е изработен проект на подробен устройствен
план – парцеларен план за обект „Водопровод от
деривация ∅ 1600 за ВЕЦ „Китка“ до УПИ ІІІ998 – За производство и съхранение на боеприпаси
и взривни вещества, кв. 1 в землището на с. Горни
Лом, община Чупрене, област Видин“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в законоустановения
едномесечен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация в стая 14 на Община с. Чупрене.
3044

С ЪД И Л И Щ А
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1,
чл. 189, ал. 1 и чл. 192 АПК съобщава, че по
протест на прокурор при Окръжната прокуратура – Благоевград, чл. 11, ал. 1 и 2, чл. 15, ал. 2,
чл. 17, ал. 1, чл. 32, ал. 3, чл. 37, ал. 2 в частта
„а в останалите случаи – в двумесечен срок от
получаване на имуществото, след подаване на
декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ“, чл. 46, ал. 1,
чл. 52, ал. 1, т. 2 и 4 от Наредбата за определяне
размера на местните данъци на територията на
община Кресна в Административния съд – Благоевград, е образувано адм. д. № 253/2020 г., което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 29.05.2020 г. от 11,20 ч.
2902
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор в
Окръжната прокуратура – Бургас, на чл. 11, чл. 15,
чл. 17, ал. 2, чл. 40, чл. 45, ал. 5, чл. 46, ал. 1 и
чл. 52, ал. 1, т. 4 от Наредбата за определяне
размера на местните данъци на територията на
община Царево. По оспорването е образувано
административно дело № 559/2020 г. по описа на
Административния съд – Бургас, което е насрочено за 4.06.2020 г. от 9,50 ч.
2996
Административният съд – Варна, на основание чл. 181 от Административнопроцесуалния
кодекс съобщава, че е постъпило оспорване по
адм. д. № 681/2020 г. против текста на чл. 21 и
чл. 73, ал. 1 и 2 от Наредбата за определяне размера
на местните данъци на територията на община
Девня, приета от Общинския съвет – гр. Девня,
като производството по делото е насрочено за
2.07.2020 г. от 10,30 ч.
3046
Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпил протест от прокурор при Окръжната
прокуратура – Враца, против разпоредбата на
чл. 52, ал. 1, т. 4 от Наредба № 13 за определяне
размера на местните данъци на територията на
община Козлодуй, приета с Решение № 35 по
протокол № 4 от 8.02.2008 г., последно изм. с
Решение № 53 по протокол № 4 от 30.12.2019 г.
на Общинския съвет – гр. Козлодуй. По протеста
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е образувано адм. д. № 144/2020 г. по описа на
Административния съд – Враца, насрочено за
9.06.2020 г. от 10,30 ч.
3047
Административният съд – Русе, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
в Окръжната прокуратура – Русе, срещу разпоредбите на чл. 41, ал. 1, 2 и 6, чл. 45, ал. 1, 2 и
3, чл. 45, ал. 5 и чл. 46, ал. 3 от Наредба № 20
за определяне размера на местните данъци на
територията на община Русе, приета от Общинския съвет – гр. Русе (приета на основание чл. 1,
ал. 2 от ЗМДТ с решение № 79 по протокол № 7
от 28.02.2008 г., изменена с Решение № 447 по
протокол № 22 от 29.01.2009 г., Решение № 748 от
10.12.2009 г., Решение № 783 по протокол № 37 от
28.01.2010 г., Решение № 1098 по протокол № 54
от 27.01.2011 г., Решение № 1129 по протокол
№ 56 от 24.02.2011 г., Решение № 25 по протокол
№ 3 от 15.12.2011 г., Решение № 266 по протокол
№ 13 от 12.07.2012 г., Решение № 841 по протокол
№ 32 от 12.12.2013 г.; изм. с Решение № 1308 по
протокол № 47 от 26.02.2015 г., Решение № 186
по протокол № 8 от 21.04.2016 г., Решение № 335
по протокол № 13 от 19.09.2016 г., Решение № 401
по протокол № 16 от 15.12.2016 г.), по който е
образувано адм. дело № 168/2020 г. по описа на
Административния съд – Русе.
3038
Административният съд – София област, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
от АПК съобщава, че е постъпило оспорване на
прокурор при Окръжната прокуратура – София,
против чл. 11, чл. 40, чл. 41, ал. 8 и 9, чл. 43, ал. 1
и 3, чл. 49, ал. 1, т. 4 от Наредбата за определяне
на размера на местните данъци на територията
на община Горна Малина, приета с Решение № 85
по протокол № 6 от 31.07.2019 г. на Общинския
съвет – с. Горна Малина, като незаконосъобразни
поради противоречие с норми от нормативни
актове от по-висока степен, а именно със Закона
за местните данъци и такси (ЗМДТ), по което е
образувано адм. д. № 390/2020 г., насрочено за
22.07.2020 г. от 10 ч.
3027
Габровският районен съд призовава Михаил
Лукомски, гражданин на Великобритания, роден
на 13.02.1975 г. във Вуковар, Република Хърватска,
без регистран постоянен и настоящ адрес в Република България, с неизвестен адрес в чужбина,
като ответник по гр.д. № 148/2020 г. по описа на
Габровския районен съд да се яви в двуседмичен
срок считано от обнародването в „Държавен
вестник“ в Габровския районен съд, гражданско
деловодство, за получаване на съобщението по
чл. 131 ГПК ведно с исковата молба и приложенията към нея във връзка с предявена искова
молба вх. № 868/29.01.2020 г., подадена от Денис
Ан Лукомски, както и да посочи съдебен адрес.
При неявяване книжата ще се смятат за редовно
връчени и на ответника ще бъде назначен особен
представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
2994
Районният съд – Каварна, гражданска колегия, призовава Йомер Полат, гражданин на Република Турция, с последен адрес област Добрич,
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община Каварна, с. Септемврийци, ул. Втора
№ 4, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 26.05.2020 г. в 11,30 ч. като ответник по гр. д.
№ 38/2020 г., заведено от Магдалена Т. Йорданова
с правно основание чл. 127а от СК. Ответникът да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
3028
Софийският районен съд, III гражданско отделение, 83-ти състав, уведомява Милад Уйллиам
Айад Салиб, роден на 9.07.1986 г., гражданин на
Арабска република Египет, без адрес в Република
България и с неизвестен адрес в чужбина, че има
качеството на ответник по гр. д. № 1269/2020 г.
по описа на СРС, III ГО, 83-ти състав, образувано
по предявен от Павлина Павлова Спасова, ЕГН:
970924..., от София, иск с правно основание чл. 49
от СК за развод. Съдът указва на същия, че в
двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ следва да се яви в канцеларията на
СРС, III ГО, за връчване на книжата по делото,
като същият следва да посочи съдебен адресат в
страната, в противен случай делото ще се гледа
при условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК.
3023
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ПОК А Н И И С ЪОБЩ ЕН И Я
3. – Управителният съвет на Българската
асоциация на мрежовите академии – София, на
основание чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ и чл. 24, ал. 1
от устава на БАМА свиква общо събрание на
24.06.2020 г. в 16 ч. в София, ул. Алабин № 16 – 20,
ет. 1, заседателна зала, при следния дневен ред: 1.
приемане на доклад за дейността на асоциацията
за 2019 г., както и ГФО за календарната 2019 г.; 2.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред
и ще се счита за редовно независимо от броя на
присъстващите.
3039
3. – Управителният съвет на ЖКХГ „Ане
лия“ – Мездра, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
свик ва годишно общо отчетно събрание на
членовете на клуба на 22.06.2020 г. в 17,30 ч. в
кабинет № 115 на ОУ „Христо Ботев“ – Мездра,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
клуба за спортно-състезателната 2019 г.; 2. годишен
финансов отчет за финансовата 2019 г.; 3. приемане
на плана за дейността на клуба и спортния календар за 2020 г.; 4. приемане на бюджета за 2020 г.
3024

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 раз
пространение 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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